
 

 

 

Pielgrzymka do Włoch – śladami św. Jana Pawła II 

15-23.05.2021 

 
Dzień  I – 15/16.05.2021 
15.05.2021 – 22.00 – Zbiórka na ul. Krakowskiej na stacji BP, pakowanie bagaży i  wyjazd w 
kierunku Włoch. Msza święta.Przyjazd do hotelu w okolicy Affi.  Zakwaterowanie, obiadokolacja i 
nocleg. 

Dzień  II – 17.05.2021 
Śniadanie, wyjazd do SANTA MARIA DELLA CORONA. Sanktuarium Maryjne wprost „zawieszone 
na półce skalnej w alpejskiej grupie Montebaldo niedaleko Werony. To niesamowite miejsce 
pojawiło się również na szlaku papieża – pielgrzyma św. Jana Pawła II, którą odwiedził  w 1998 
roku. Jego modlitwa przed figurą Piety została upamiętniona tablicą, którą do dziś można podziwiać 
w Sanktuarium. Msza święta. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień  III – 18.05.2021 
Śniadanie, następnie przejazd  do SIENY, nawiedzenie kościoła Dominikanów  z relikwiami św. 
Katarzyny, Msza święta, przejście do Katedry oraz na plac miejski, krótki spacer po mieście. 
Przejazd na nocleg do Rzymu. obiadokolacja. 

Dzień  IV – 19.05.2021 
AUDIENCJA NA PLACU ŚWIĘTEGO PIOTRA Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM. 

Przejazd na zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym-  RZYMU ANTYCZNEGO .  Odwiedzimy 
również BAZYLIKĘ ŚW. JANA NA LATERANIE, gdzie w każdy Wielki Czwartek Jan Paweł II 
przybywał, aby poświęcić oleje krzyżma św. Każdego roku w tej bazylice dokonywał święceń 

Dzień  V – 20.05.2021 
Wczesne śniadanie lub pakiet śniadaniowy. 

Przejazd do WATYKANU – Msza święta u Grobu Świętego Jana II, 
Następnie zwiedzanie Bazyliki św. Piotra i Muzeów Watykańskich. CZAS WOLNY. 

Opcjonalnie : zwiedzanie Ogrodów Watykańskich, po których niegdyś spacerował Jan Paweł II. 
Koszt biletu to ok 25 euro.Warunek konieczny : zgłoszenie udziału do 01.03.2021. 

W ten dzień zwiedzimy również SANTA MARIA MAGGIORE , gdzie św. Jan Paweł II rokrocznie 
bywał 8 grudnia, w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień VI  - 21.05.2021 
Śniadanie, przejazd do CASTEL GANDOLFO – letniej rezydencji papieży, leżące przy wulkanicznym 
jeziorze Albano, gdzie niejednokrotnie odpoczywał Jan Paweł II i Benedykt XVI. Spacer, czas wolny. ( 
bez zwiedzania Rezydencji). Przejazd do MENTORELLA , gdzie znajduje się  Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej– jednego  z ulubionych miejsc wypoczynku, modlitwy i kontemplacji św. Jana Pawła 
II. Msza święta. Przejazd do hotelu w okolicy Asyżu, obiadokolacja , nocleg. 

 



 

Dzień VII – 22.05.2021 
Śniadanie,  następnie zwiedzanie ASYŻU - miasta św. Franciszka głównego patrona 
Włoch.  Bazylika św.  Franciszka, modlitwa przy grobie świętego, Msza święta. Spacer 
średniowiecznymi uliczkami miasta.  Nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Anielskiej oraz 
znajdującej się wewnątrz - Porcjunkuli.  15.00 - Wyjazd w stronę Polski. 

Dzień VIII – 23.05.2021 
Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godziny 12.00 

 

 

 

 

Cena obejmuje:  

 

 

Cena nie obejmuje: 
 6 noclegów w pokojach 2-3 osobowych  

w hotelach *** 
 System tourguide 

 koszty realizacji programu -   
60 euro 

 

 6 śniadań i 6 obiadokolacji  
 przejazd komfortowym autokarem 
 opiekę pilota 
 ubezpieczenie KL 15OOOeuro, 

 OC 10000euro, NNW 10000pln 
 ubezpieczenie KL od chorób 

przewlekłych 15000euro 
 ubezpieczenie KL w przypadku 

zachorowania na COVID-19 – 
15000euro 

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 

 

 
 

WAŻNE INFORMACJE: 
1. Dopłata do pokoju 1 osobowego – 20EURO /NOC 
2. Program jak i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec niewielkim zmianom. 
3. Dokumentem niezbędnym do podróży jest WAŻNY dowód osobisty lub paszport. 
4. Brak szczególnych wymagań zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie 

turystycznej. 
5. Zaliczka w wysokości 20% ceny płatna na konto organizatora podane w umowie. 
6. Uczestnik zobowiązany jest do spełnienia we własnym zakresie wymagań rządu 

włoskiego dot. wjazdu do kraju. (ewentualne testy lub szczepienia). 
7. Pozostała część należności płatna do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
8. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych 

typu: siła wyższa, decyzje władz państwowych i innych instytucji, jak również z  
powodu braku minimum uczestników, która wynosi 35 osób na 20 dni przed imprezą 
turystyczną. W zaistniałej sytuacji Klient otrzymuje zwrot wpłaconych na rzecz 
Organizatora należności.  

 
 

 
 

Organizatorem Pielgrzymki jest: 
Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe BeskidVision Sp. Jawna S. Rusin i I. Kaczmarczyk, 34-300 

Żywiec, ul. Kopernika 2, Ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych nr 1226 

 

Cena pielgrzymki : 1200zł + 250euro 


