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Autokarowa Pielgrzymka do 
WŁOCH  –  11 dni 

 

 TERMIN:15-25.07.2018  
DZIEŃ 1:   15 lipca – niedziela    -   Wyjazd z Kalisza,  Praga 

We wczesnych godzinach rannych (wyjazd około 4 rano), po Mszy Św. spotykamy się na wyznaczonym parkingu w Kaliszu, skąd 
wyjedziemy w kierunku Czech. W godzinach południowych dotrzemy do Pragi – stolicy Czech. Nawiedzimy Sanktuarium Dzieciątka 
Jezus. Następnie udamy się na spacer aby podziwiać najpiękniejsze zabytki miasta, zobaczymy m.in.: Zamek Królewski na Hradczanach 
(z zewnątrz), słynny Most Karola, Rynek Starego Miasta. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się do hotelu na obiadokolację i nocleg.   
 

DZIEŃ 2:   16 lipca – poniedziałek   -    Kahlenberg 

Rano, po śniadaniu wyruszymy w dalszą drogę w kierunku Włoch. Przejazd przez Austrię. Po drodze zatrzymamy się na wzgórzu 
Kahlenberg, z którego roztacza się piękna panorama na całą stolicę Austrii - Wiedeń. Nawiedzimy tamtejszy kościółek z pamiątkami po 
królu Janie III Sobieskim. Msza. Następnie udamy się do hotelu zlokalizowanego już na terenie Włoch. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.  
 

DZIEŃ 3:   17 lipca – wtorek  -   La Verna 

Rano, po śniadaniu wyruszymy  w kierunku południowych Włoch. W godzinach popołudniowych dotrzemy do Chiusi della Verna, gdzie 
zobaczymy Sanktuarium stygmatów św. Franciszka na górze La Verna. Msza Św. Następnie udamy się już w kierunku hotelu 
zlokalizowanego w okolicy Asyżu. Wieczorem zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w hotelu.   
 

DZIEŃ 4:   18 lipca – środa  -  Asyż,  Santa Maria Degli Angeli,  Cascia 

Rano, po śniadaniu udamy się do Asyżu. Na początek nawiedzimy Bazylikę Santa Maria degli Angeli, która jest relikwiarzem małego 
kościółka Porcjunkuli, w pobliżu którego Św. Franciszek zmarł. Następnie nawiedzimy w Asyżu Bazylikę Górną i Dolną wraz z Kryptą św. 
Franciszka. Msza Św. Popołudniu udamy się do miasta Świętej Rity – do Casci. Tu nawiedzimy kościół, gdzie złożone jest w 
kryształowym sarkofagu jej nienaruszone ciało. Zobaczymy również klasztor, w którym spędziła ostatnie lata swojego życia. Następnie 
udamy się w kierunku Rzymu do hotelu na obiadokolację i nocleg.   
 

DZIEŃ 5:  19 lipca – czwartek  -  Watykan,  Rzym   

Rano, po śniadaniu udamy się do Watykanu. Nawiedzimy Bazylikę Św. Piotra wraz z Grobem Świętego Jana Pawła II. Następnie 
zobaczymy Bazylikę św. Jana na Lateranie oraz Bazylikę Santa Maria Maggiore. Na koniec dnia przejedziemy jeszcze do Bazyliki Św. 
Pawła za Murami. Po zakończonym zwiedzaniu wrócimy do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  
 

DZIEŃ 6:   20 lipca – piątek   -  Pompeje,  Neapol 
Rano, po śniadaniu udamy się do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Msza Św. Następnie dotrzemy do Neapolu - 
niepisanej stolicy południa Italii. Zobaczymy miejsca związane z Ojcem Dolindo, który pochodził właśnie z Neapolu. Ojciec Dolindo był 
nie tylko znanym mistykiem, egzorcystą, o którym O. Pio mawiał „w trudnych sprawach idźcie do o. Dolindo! To święty kapłan”. Jest on 
także autorem znanej modlitwy „Jezu Ty się tym zajmij” oraz autorem ponad 220 tys. obrazków z proroctwami dedykowanymi 
konkretnym osobom i spowiednikiem, do którego swoich penitentów odsyłał sam Ojciec Pio. Zobaczymy miejsca związane z tym 
niezwykłym kapłanem, a także pomodlimy się przy grobie Ks. Dolindo. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.   
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DZIEŃ 7:   21 lipca  - sobota   -   Pietrelcina,  Serracapriola   
Rano, po śniadaniu wyruszymy w kierunku San Giovanni Rotondo. Po drodze dotrzemy do Pietrelciny, miejsca urodzenia św. O. Pio, 
gdzie m.in. odwiedzimy jego dom rodzinny. Następnie udamy się do Serracapriola, gdzie w konwencie kapucynów znajduje się grób 
Sługi Bożego - Ojca Matteo, słynnego egzorcysty, do którego pielgrzymują wierni z całego świata. Wieczorem przyjazd do hotelu w 
okolicy San Giovanni Rotondo. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.   
 

DZIEŃ 8:  22 lipca   - niedziela  -  San Giovanni Rotondo,  Monte San Angelo  
Rano, po śniadaniu nawiedzimy San Giovanni Rotondo, związane z niezwykłą postacią Ojca Pio, który przez ofiarowanie swojego 
cierpienia realizował posłanie miłości. Nawiedzimy kościół Matki Bożej Łaskawej oraz miejsce spoczynku Świętego w nowym kościele 
pod wezwaniem św. Pio. Msza Św. Następnie udamy się na Monte Sant’Angelo (Góra świętego Anioła), gdzie znajduje się jedno z 
najsłynniejszych sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła. Zobaczymy to niezwykłe miejsce, które jest jedną z najstarszych i 
najważniejszych świątyń chrześcijańskich w Europie. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 

DZIEŃ 9:  23 lipca   - poniedziałek  -  Lanciano,  Loreto 

Rano, po śniadaniu udamy się do Lanciano – miejsca słynącego z cudu eucharystycznego. Msza Św. Odwiedzimy kościół franciszkanów, 
gdzie obecnie jest przechowywane Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa. Stąd przejedziemy do Loreto, gdzie zobaczymy Sanktuarium 
Matki Bożej. Bazylika Santa Casa kryje w sobie Święty Domek Maryi z Nazaretu. Msza Św. Następnie udamy się do hotelu 
zlokalizowanego na włoskiej Riwierze Adriatyckiej. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
 

DZIEŃ 10:  24 lipca  - wtorek  -  Padwa 

Rano, po śniadaniu wyruszymy w drogę w kierunku Włoch północnych. W godzinach południowych dotrzemy do Padwy. Nawiedzimy 
Bazylikę Św. Antoniego. Msza Św. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się do hotelu zlokalizowanego na granicy z Austrią. Wieczorem 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 

DZIEŃ 11:  25 lipca – środa  - Powrót do Polski 

Rano, po śniadaniu wyruszymy już w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Austrię, Czychy. Przyjazd do Kalisza w późnych 
godzinach wieczornych.  

 

CENA:  2490 zł/os.  

 
 

CENA ZAWIERA : 

• PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM  (wyposażonym w:  klimatyzację, barek, dvd, WC, rozkładane fotele); 

• 10 NOCLEGÓW W HOTELACH ***  (pokoje 2-osobowe z łazienkami;  dla chętnych możliwość pokoi 3-osobowych); 

• WYŻYWIENIE 2 RAZY DZIENNIE:  10 śniadań, 10 obiadokolacji; 

• UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA:  KL i NW i od chorób przewlekłych; 

• OPIEKA DOŚWIADCZONEGO PILOTA; 

• PROGRAM ZWIEDZANIA; 

• PODATEK VAT. 

 

CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, wjazdów do miast, słuchawek, kosztów 
związanych z realizacją programu (około 90 euro/osoby – płatne u pilota w autokarze i rozliczane na koniec pielgrzymki); obowiązkowej 
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł / osoby (płatne u pilota w autokarze); dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z imprezy turystycznej (płatne w dniu podpisania umowy); napojów do obiadokolacji; świadczeń niewymienionych w 
ofercie; wydatków osobistych.  

B.P. ORLANDO PIELGRZYMKI ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW. 

 

 

 


