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Samolotowa pielgrzymka do WŁOCH - 8 dni 
 

 

Rzym - Watykan - Neapol - Pompeje - San Giovanni Rotondo 
 Lanciano – Asyż - Monte Sant’Angelo  

 

TERMIN: 22.07 - 29.07.2020 r. 
 

 Dzień 1: wylot z Warszawy 
Spotkanie uczestników pielgrzymki z pilotem na lotnisku Okęcie w Warszawie na około 2 godziny przed odlotem. Odprawa 
biletowo – bagażowa. Planowany odlot do Rzymu o godz. 12:05*. Lądowanie na lotnisku w Rzymie o godz. 14:25*. Transfer 
autokarem do hotelu zlokalizowanego w okolicy Rzymu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 
 Dzień 2: Watykan, Rzym 
Wcześnie rano (śniadanie możliwe w formie boxu /na wynos) udamy się do Watykanu. Nawiedzimy Bazylikę Św. Piotra 
wraz z Grobem Świętego Jana Pawła II, gdzie w miarę możliwości weźmiemy udział w polskiej Mszy Św. 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 3: Neapol, Pompeje 
Po śniadaniu udamy się do Pompei – miasta, które zostało zniszczone w 79 roku n.e. przez erupcję Wezuwiusza, będącego 
także ważnym sanktuarium maryjnym. W Pompejach nawiedzimy Bazylikę Matki Bożej Różańcowej, Msza Św. Następnie 
udamy się do Neapolu - niepisanej stolicy południa Italii. Nawiedzimy kościół św. Józefa i MB z Lourdes, w którym 
pochowany jest ks. Dolindo Ruotolo - kapłan, mistyk, który zostawił modlitwę, podyktowaną mu przez samego Jezusa – „ 
Jezu, Ty się tym zajmij…”. Krótki spacer po starej części miasta, a na zakończenie objazd panoramiczny jedną z 
najpiękniejszych promenad Neapolu. Wieczorem przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 
 DZIEŃ 4: 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 5: 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. 
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 DZIEŃ 6: Lanciano, Asyż 
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 Asyżu, gdzie 
nawiedzimy Bazylikę Górną i Dolną wraz z Kryptą św. Franciszka. Następnie udamy się do hotelu. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 

 
 DZIEŃ 7: Santa Maria Degli Angeli, Cascia 
Rano, po śniadaniu udamy się do Bazyliki Santa Maria degli Angeli, która jest relikwiarzem małego kościółka Porcjunkuli, 
w pobliżu którego Św. Franciszek zmarł. 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 8: powrót do Polski 
Wcześnie rano śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejedziemy na lotnisko w okol. Rzymu. Odprawa 
biletowo – bagażowa. Wylot z Rzymu o godz ....... Przylot do Warszawy w godzinach południowych. Pożegnanie z pilotem. 
Zakończenie pielgrzymki. 

 

Cena:  3390 PLN /osoby 
 

 ŚWIADCZENIA: 

• Przelot samolotem linii ALITALIA na trasie: Warszawa - Rzym – Warszawa, 

• bagaż główny 23 kg + bagaż podręczny; opłaty lotniskowe; 

• Transfery komfortowym autokarem we Włoszech; wjazdy do miast włoskich; opłaty parkingowe; 

• 7 noclegów w hotelach min. 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami; pokoje 3-osobowe na zapytanie); 

• Wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji; 

• Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: KL (10 000 EUR), NNW (7 000 PLN), z uwzględnieniem ryzyka chorób przewlekłych; 

• Opieka doświadczonego pilota, 

• Przedstawiony program pielgrzymki, podatek Vat. 

Cena nie zawiera: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,  przewodników lokalnych,  słuchawek,  taks klimatycznych,  składki  na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny, kosztów związanych z realizacją programu – łącznie około 75 EUR /osoby; 

• napoi do obiadokolacji; 

• dodatkowych ubezpieczeń – od kosztów rezygnacji (dla chętnych - za dopłatą: 140 zł/osoby – płatne w dniu zapisu); 

• dopłata do pokoju SGL (na zapytanie; za dopłatą około 120 EUR); 

• transferu z Parafii na lotnisko i z powrotem; 

• świadczeń nie wymienionych w ofercie. 
 

 WAŻNE INFORMACJE: 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
2. B.P. Orlando Travel nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez linie lotnicze. 
3. W przypadku zmiany godzin przelotów B.P. Orlando Travel zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 
4. Na tę chwilę żadne rezerwacje nie zostały dokonane. 

 
 


