
Pielgrzymka   autokarowa  do  Włoch   
               11.04.2016 – 19.04.2016  -   9   dni 

   NADZWYCZAJNY ROK  ŚWIĘTY 
JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA 

 Od  8 grudnia 2015 ( Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP) 
 do 20 listopada 2016 ( Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata) 

   
…”Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.”
                                                                     (Łk 6,36)
                                                             
DZIEŃ 1            11.04.2016 ( poniedziałek  )
Zbiórka uczestników pielgrzymki.( godz. 6.00 ) 
Przejazd przez Polskę, Czechy do Austrii. 
Przejazd  do  malowniczo  położonego  w  Alpach  Sanktuarium   Maryjnego   w
MARIAZELL. Nawiedzenie   bazyliki  z  cudowną figurką  Matki  Bożej,  która  jest
matką  narodów słowiańskich,  matką  łaskawą   Austrii,  możną  panią  Węgier.  Msza
Święta.  Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  2            12.04.2016   (wtorek )
Śniadanie,  wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd malowniczą trasą alpejską do Włoch. Podziwianie krajobrazów różnych regionów austriackich i 
włoskich.. Przyjazd w okolice  Rzymu . Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
 
DZIEŃ  3           13.04.2016   (środa )
Śniadanie, 
Przejazd  do RZYMU  na teren WATYKANU - udział w Adiencji Gneralnej  na Placu Św. Piotra ( spotkanie
uzależnione od obecności Ojca Świętego w Rzymie ).
Po zakończonej audiencji ok.godz.13.oo spotkanie z przewodnikiem lokalnym i zwiedzanie tzw. 
„ barokowego Rzymu ” - podziwianie  Fontanny  di Trevi, Schodów Hiszpańskich,  Placu  Navona  z 
fontanną Czterech Rzek. Przejazd  na Lateran – nawiedzenie katedry Rzymu – Bazyliki św. Jana .
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  4          14.04.2016  ( czwartek )       
Śniadanie, dalsze poznawanie  WATYKANU – zwiedzanie Bazyliki  Św. Piotra, w tym  nawiedzenie grobu
Świętego Jana Pawła II, poznanie bogactwa  Muzeów Watykańskich oraz  uroków Ogrodów Watykańskich .
Czas na zakup pamiątek. 
W godzinach popołudniowych  dalsze zwiedzanie Rzymu, nawiedzenie kolejnej bazyliki patriarchalnej - Św.
Pawła za Murami – zwiedzanie oraz  czas wolny na własną modlitwę przy grobie św. Pawła.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  5           15.04.2016   ( piątek ) 
Śniadanie.  Spotkanie z przewodnikiem lokalnym  i  zwiedzanie starożytnego miasta, :  Koloseum, Forum
Romanum, Fora Cesarskie z  Forum Trajana, Palatyn i  Kapitol, Plac Wenecki.
Przejazd   na MONTE CASSINO – zwiedzanie Opactwa Benedyktynów oraz chwila modlitwy i zadumy na
cmentarzu żołnierzy polskich poległych w czasie słynnej bitwy o Monte Cassino.
Powrót do hotelu, obiadokolacja,  nocleg

Uwaga!  Kolejność realizacji poszczególnych punktów programu jest uzalezniona od warunków lokalnych
i  może ulec zmianie. Ostateczną decyzję podejmuje pilot. 



DZIEŃ  6               16.04.2016  ( sobota )
Śniadanie,  
Wykwaterowanie  z hotelu.  Przejazd do  ASYŻU – zwiedzanie malowniczo położonego miasta 
umbryjskiego związanego ze Św. Franciszkiem i Św. Klarą. Nawiedzenie Bazyliki Św. Franciszka., spacer 
krętymi , wąskimi uliczkami do Placu Ratuszowego – centralnego punktu miasta, zwiedzanie Bazyliki św. 
Klary .
Przejazd na teren Toskanii do  SIENY  -  zwiedzanie historycznego centrum miasta z XIII wiecznym Piazza 
del Campo, gdzie mają miejsce słynne wyścigi konne „palio”, oraz romańsko -gotyckiej katedry z 
arcydziełami Michała Anioła, wizyta  w dawnym domu  św. Katarzyny ze Sieny.
Przejazd do hotelu. Zakwterowanie, obiadokolacja , nocleg.

DZIEŃ   7             17.04.2016  ( niedziela ) 
Śniadanie .
Przejazd do FLORENCJI  – zwiedzanie miasta traktowanego jako stolica włoskiego Renesansu: kościół 
Santa Croce, Katedra Santa  Maria del Fiore, Piazza della Signoria z posągiem m.in.  Dawida  Michała 
Anioła, Galeria Uffizi ( z zewnątrz), Most Złotników..
Przejazd do PADWY -  zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego, wspaniałego przykładu  architektury romańsko- 
- gotycko – bizantyjskiej , nawiedzenie grobu Świętego, spacer po Prato della Valle.
Przejazd w okolice Wenecji . Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ   8            18.04.2016  ( poniedziałek  )
Śniadanie ,
Przejazd do  WENECJI – zwiedzanie miasta położonego na 118 wysepkach,  poznanie Bazyliki Św. Marka ,
Dzwonnicy, Pałacu Dożów, Wieży Zegarowej, Mostu Westchnień , spacer  urokliwymi, krętymi, pełnymi 
tajemnic uliczkami po dzielnicy Rialto. Podziwianie  Canale Grande  i  wspaniałych pałaców  weneckich. 
Powrót do hotelu,  obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  9             19.04.2016  ( wtorek ) 
Śniadanie ,
Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd w drogę powrotną przez Austrię, Czechy do Polski. 
Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych/ nocnych. 

CENA  PIELGRZYMKI  :  1 880,00 zł /os

CENA OBEJMUJE :
 przejazd  autokarem  o  podwyższonym  standardzie  z  pełnym  wyposażeniem  :  klimatyzacja,

odtwarzacz DVD, CD, caffe-bar,  toaleta z wc, uchylne siedzenia, 
 zakwaterowanie w hotelach  ***   - 8   noclegów ; pokoje 2 -3 osobowe z łazienkami,
 wyżywienie typu  HB: 8  śniadań kontynentalnych - wzmocnionych o ser i wędlinę., 8 obiadokolacji

(2 dania – kuchnia włoska, napoje płatne we własnym zakresie ) ,
 opiekę pilota udzielającego informacji turystycznej,
 rezerwację  przewodników lokalnych  na terenie miast włoskich ,
 ubezpieczenie  od kosztów leczenia KL (10 000 euro)  i następstw  nieszczęśliwych wypadkó NNW

(10 000 pln ),

UWAGI: 
1. Na wstępy do zwiedzanych obiektów i inne wydatki związane z realizacją programu  
(lokalni przewodnicy,  wjazdy do miast, bilety komunikacyjne, system audio-guide  itp.) 
należy posiadać  ok. 100  €uro
2. Dopłata do pokoju 1 osobowego – 600,00 PLN 


