
PIELGRZYMKA DO WŁOCH 
SANCTA   ITALIA  &  BELLA  ITALIA 12 dni 

Dzień 1 

Wyjazd z Łazan o godzinie 04:00 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. W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 3 
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 hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4 

Po śniadaniu przejazd do Pompejów gdzie nawiedzimy Bazylikę Matki Bożej Różańcowej. W 1894r. 

Stolica Apostolska uznała bazylikę w Pompejach za najważniejsze sanktuarium różańcowe na świecie. 
Przejazd do Neapolu, panoramiczne zwiedzanie miasta. Przejazd do hotelu na Obiadokolację i nocleg. 

Dzień 5 

Po śniadaniu przejazd na Monte Cassino zwiedzanie miejsca słynnej bitwy polskiego II Korpusu z 
Niemcami, cmentarza wojskowego, gdzie pochowany jest Generał Anders oraz jego żona. Nawiedzenie 
Opactwa Benedyktynów. Następnie wizyta w Castel Gandolfo –miejscowości w której znajduje się letnia 
rezydencja Papieży. Przejazd do hotelu położonego w okolicach Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 6 
Po śniadaniu przejazd do Rzymu. Nawiedzenie bazyliki św. Jana na Lateranie, Święte Schody, 

zwiedzanie Watykanu –Plac św. Piotra, Bazylika Św. Piotra, nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II. Czas 

na zakupy pamiątek. Przejazd do hotelu położonego w okolicach Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 7 

Po śniadaniu przejazd do Rzymu,  dalsze zwiedzanie miasta, spacer po Rzymie antycznym i barokowym w 
czasie którego  zobaczymy między innymi; Colosseum, Fontannę di Trevi i Schody Hiszpańskie. Przejazd 
do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 8 

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 kierunku wybrzeża Morza  Adriatyckiego, zakwaterowanie w hotelu,  

obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 9, dzień 10 i dzień 11 

Po śniadaniu  całodzienny wypoczynek nad morzem, wieczorem obiadokolacja 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: 16.08 - 27.08.2022     cena: 2850 zł + 170 euro 

Cena obejmuje:  

Przejazd autokarem klasy LUX z klimatyzacją, opiekę pilota, 11 noclegów w hotelach***, 11 śniadań,  
11 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW, ubezpieczenie bagażu, TFG i TFP, program zwiedzania,   

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, przejazdy komunikacją miejską, 
 taksa klimatyczna, tour guide system, check pointy) 

Uczestnicy pielgrzymki muszą posiadać ważne dowody osobiste! 
 

Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej do dnia 25.04.2022  

 przy zgłoszeniu uczestnictwa należy wpłacić zaliczkę 1200 złotych 
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