PIELGRZYMKA
PARAFII ZEMBRÓW DO WŁOCH

ŚLADAMI ŚW. OJCA PIO
Termin: 8-16.07.2019
9 DNI, Cena: 2790 PLN

Divino Amore - Rzym – Watykan – Monte Cassino – Pietrelcina
– San Giovanni Rotondo – Monte Sant’ Angelo – Lanciano – Manoppello
– Asyż – Cascia – Orvieto - Bolsena

Dzień 5

Po śniadaniu przejazd do Pompejów. Nawiedzenie Sanktuarium
Matki Bożej Różańcowej. Msza św. Następnie przejazd
do Pietrelciny – miejsca narodzin św. Ojca Pio. Później przejazd
na Półwysep Gargano. Kolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo.

Dzień 1

Zbiórka na lotnisku Warszawa Okęcie o 10:15 (wylot 12:15).
Lądowanie w Rzymie, później transfer do hotelu, nocleg
pod Rzymem.

Dzień 2

Śniadanie. Zwiedzanie Rzymu: Bazylika św. Jana na Lateranie
(Drzwi Święte, oraz Schody Święte). Potem, jeśli papież będzie
w Rzymie, udział w Modlitwie na Anioł Pański na Placu Św. Piotra.
Następnie spacer przez Via della Conciliazione do Zamku Św. Anioła;
później przejście przez Rzym barokowy: Piazza Navona z fontanną
Czterech Rzek, kościół św. Agnieszki, Piazza del Popolo, Panteon,
kościół MB na Minerwie, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 3

Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania Rzymu: bazylika św. Piotra
z grobem św. Jana Pawła II oraz Drzwi Święte, później Koloseum
i Forum Romanum, a następnie Plac Wenecki, Ołtarz Ojczyzny
oraz Bazylika Matki Bożej Większej zbudowana wg tradycji
w miejscu, gdzie w środku lata spadł w Rzymie śnieg.
Powrót do hotelu na kolację, po niej dla chętnych wieczorny
spacer po historycznej części miasta Fiuggi.

Dzień 4

Po śniadaniu wyjazd na południe: wizyta w klasztorze na Monte
Cassino, chwila zadumy na polskim cmentarzu wojskowym.
Msza św. Przejazd Neapolu. Zwiedzanie miasta, katedra związana
z cudem św. Januarego, port, szopki bożonarodzeniowe.
Nawiedzenie miejsc związanych z o. Dolindo. Kolacja i nocleg
w hotelu w okolicach Neapolu.

Dzień 6

Śniadanie, nawiedzenie miejsc związanych z życiem i działalnością
św. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo: kościół stary z konfesjonałem
Świętego, jego cela, słynny krucyfiks. Przejście do kościoła nowego
z grobem Świętego w krypcie. Msza św. w San Giovanni Rotondo,
potem czas wolny – chwila refleksji na Drodze Krzyżowej. Przejazd
do nieodległego Monte Sant’ Angelo, nawiedzenie groty św. Michała
Archanioła – jedynego kościoła, który nigdy nie był konsekrowany.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 7

Po śniadaniu wyjazd do sanktuarium pierwszego Cudu
Eucharystycznego w Lanciano. Potem przejazd do pobliskiego
Manoppello – sanktuarium Świętego Oblicza. Msza św.
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 8

Śniadanie, wyjazd do Asyżu: Bazylika św. Franciszka z grobem
Świętego oraz słynnymi freskami. Msza św. Spacer urokliwymi ulicami
miasteczka pod kościół Matki Bożej na Minerwie, potem do miejsca,
gdzie stał dom rodzinny świętego, a na koniec do Bazyliki św. Klary.
Później przejazd do miasta św. Rity – Cascii, bazylika z grobem
Świętej, chwila modlitwy. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 9

Śniadanie, przejazd do Castel Gandolfo – miasteczka,
gdzie znajduje się w okolicy Ciampino. później przejazd na lotnisko.
Odprawy włoskie, przelot do Polski. Lądowanie o godz. 18.00
na lotnisku Warszawa Okęcie.

+48 796 212 190 | grupy@misjatravel.pl | www.misjatravel.pl

Cena pielgrzymki zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•

przelot Polska - Rzym - Polska z bagażem podręcznym:
pierwsza sztuka 40x30x20 cm oraz druga sztuka 55x40x23 cm, max. 10 kg,
przejazdy we Włoszech klimatyzowanym autobusem,
7 noclegów w hotelach***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,
8 śniadań kontynentalnych wzmocnionych i 7 kolacji,
Msze święte i opiekę duchową,
Opiekę pilota wycieczek,
Ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 20 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 1000 zł).
Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł.

Cena nie zawiera:
•
•
•

•
•

•

ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (590 zł),
ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego:
20 kg - 320 zł możliwość dokupienia bagażu jedynie w dniu podpisania umowy,
dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce do Włoch,
które musi zostać zawarte w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel
oraz dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów chorób przewlekłych,
dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie
(110-190 zł / os. za lot w dwie strony, zależnie od lotniska wylotu),
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji,
przewodników lokalnych, opłat miejscowych i wjazdowych do miast,
słuchawek systemu tour audio guide (koszt 100 euro – płatne pilotowi),
napojów do kolacji

ZAPISY:
KS. PIOTR ARBASZEWSKI

+ 48 693 802 204
p_arbaszewski@poczta.onet.pl

WPŁATY NA KONTO:

73 2490 0005 0000 4000 6254 2193
ZALICZKA 1000 ZŁ – w momencie zapisu
DRUGA RATA (CAŁOŚĆ KWOTY) – DO 1.06.2019

POTRZEBNE DANE
Imię i nazwisko zgodne z dokumentem (zmiana nazwiska na bilecie wiąże się z kosztami)
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Telefon
Mail
Numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu

