
PIELGRZYMKA  DO  WŁOCH 
        SANCTA  ITALIA  &  GIRO  D’ITALIA  12  DNI 
 

Dzień 1  
Wyjazd z Chomranic o godzinie 03:30 nad ranem, przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. 
W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu w okolicach Padwy, obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 2 
Po śniadaniu, przejazd do Padwy siedziby jednego z najstarszych uniwersytetów. Nawiedzenie Bazyliki  
św. Antoniego, oraz spacer w czasie którego zobaczymy najciekawsze miejsca w Padwie. Przejazd do 
Loreto nawiedzenie Bazyliki z domkiem Matki Bożej, w którym czczona jest cudowna figura Matki Bożej  
Loretańskej. Odwiedzimy również Polski Cmentarz Wojskowy. W godzinach wieczornych 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 3  
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Lanciano – małego miasteczka w którym w VIII wieku 
 miał miejsce cud eucharystyczny. Modlitwa w sanktuarium, którym opiekują się franciszkanie. 
 Następnie przejazd do Manopello gdzie znajduje się Volto Santo, cudowne oblicze. Przejazd na Półwysep 
 Gargano, w godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu w okolicach San Giovanni Rotondo, 
 obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 4 
Po śniadaniu przejazd do San Giovanni Rotondo – sanktuarium związanego z życiem i działalnością 
Ojca Pio. Zwiedzanie miejsc związanych ze Św. Ojcem Pio - czas na modlitwę. Przejazd do 
Monte Sant’ Angelo wizyta w średniowiecznym sanktuarium własnoręcznie poświęconym przez 
Św. Michała Archanioła. Czas na indywidualną modlitwę. Przejazd do Bari naszym celem w tym mieście  
 będzie sanktuarium i Bazylika św. Mikołaja. Ciało świętego sprowadzono tutaj 9 maja 1087r. drogą morską 
 z Myry. Bazylika kryje również marmurowy grobowiec królowej Bony Sforzy, żony Zygmunta I Starego.  
W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.    
Dzień 5 
Po śniadaniu całodzienny wypoczynek nad morzem, obiadokolacja i nocleg 
Dzień 6 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do bajkowego Alberobello –spacer po tym niezwykle  
urokliwym mieście, w trakcie którego zobaczymy "trulle"- cylindryczne kamienne domy przypominające ule, 
 zbudowane bez żadnej zaprawy. Następnie udamy się do Matery, zobaczymy unikatowe domostwa  
wydrążone w skale przypominające Kapadocję. Matera została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa  
Narodowego UNESCO.  W ostatnich latach, Matera przeżywa znaczny wzrost liczby odwiedzających ją  
 turystów, również dzięki sukcesowi “Pasji” Mela Gibsona, który wybrał to miasto właśnie dzięki tej niezwykłej 
 kamiennej scenerii. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu położonego w okolicach Neapolu. 
Dzień 7 
Po śniadaniu przejazd do Salerno. Całodniowa wycieczka wzdłuż najpiękniejszego zakątka Kampanii –  
Wybrzeża Amalfi. W programie wizyta w Amalfi, gdzie będziemy podziwiać katedrę św. Andrzeja Apostoła.  
Następnie kontynuujemy rejs do Positano -"pocztówkowego" miasteczka zawieszonego na skale.  
Wybrzeże Amalfitańskie zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO.  
W godzinach wieczornych powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
Dzień 8 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Pompejów, nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Różańcowej. 
Stolica Apostolska uznała bazylikę w Pompejach za najważniejsze sanktuarium różańcowe na świecie.  
Następnie przejazd autokarem do Neapolu, wizyta w Katedrze św. Januarego, której początki sięgają XIII w.  
Katedra słynie z cudu przemiany krwi patrona miasta, z postaci skrzepłej w płynną oraz z XVII- wiecznej kaplicy 
z kryptą z urną ze szczątkami świętego. Czas wolny centrum Neapolu. Przejazd na Monte Cassino 
wizyta na polskim cmentarzu wojskowym, gdzie między innymi pochowany jest Generał Anders oraz jego żona.  
Nawiedzenie Opactwa Benedyktynów. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 9 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie Watykanu –Plac św. Piotra, Bazylika  
św. Piotra,  nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II. Popołudniu spacer po Rzymie w czasie którego zobaczymy  
między innymi: Forum Romanum, Colosseum, Fontannę di Trevi, Schody Hiszpańskie.  
Przejazd do hotelu położonego w okolicach Rzymu, obiadokolacja i nocleg.  
Dzień 10 
Po śniadaniu przejazd do Cascii – miasteczka i sanktuarium związanego ze św. Ritą - patronką od spraw 
beznadziejnych. Nawiedzenie bazyliki św. Rity. Przejazd do Asyżu gdzie nawiedzimy bazylikę św. Klary 
i bazylikę św. Franciszka. W czasie spaceru po miasteczku odwiedzimy miejsca związane z życiem 
św. Franciszka i św. Klary. Przejazd w okolice Perugii, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 11 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Sieny. Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych 
miast Toskanii: dom narodzin św. Katarzyny Sieneńskiej, kościół św. Dominika gdzie znajdują się 
jej relikwie, Piazza del Campo, katedra, spacer po Via di Citta z pięknymi pałacami. Przejazd do hotelu 
w okolicach Padwy na obiadokolację i nocleg. 
Dzień 12 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd tranzytowy przez 
Austrię i Czechy. Powrót do Polski w późnych godzinach nocnych. 
 

termin: 02.07 - 13.07.2022     cena: 2880 zł + 185 euro 
 

Cena obejmuje: 
Przejazd autokarem klasy LUX, opiekę pilota, 11 noclegów w hotelach***, 11 śniadań, 11 obiadokolacji,  
ubezpieczenie KL i NNW, składkę na TFG i TFP, program zwiedzania, bilety wstępu, koszty rejsu, 
przewodnicy lokalni, przejazdy komunikacją miejską, taksa klimatyczna, tour guide system, check pointy. 

UCZESTNICY PIELGRZYMKI MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE DOWODY OSOBISTE 
 

ZGŁOSZENIA NA PIELGRZYMKĘ PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 31.01.2022  W KANCELARII  PARAFIALNEJ 

PRZY ZGŁOSZENIU UCZESTNICTWA NALEŻY WPŁACIĆ ZALICZKĘ W KWOCIE 500 ZŁOTYCH 


