
 

DZIEŃ  I – 25.06.2023 
22.00 – ZBIÓRKA W TARNOWIE w dniu 24.06.2023. Pakowanie bagaży i  wyjazd  w kierunku Włoch. 

Przyjazd do hotelu.  Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ  II – 26.06.2023 – LUKKA , PIZA 

Po śniadaniu wyprawa do LUKKI, gdzie spacerując nastrojowymi uliczkami miasteczka zobaczyć będzie 

można katedrę di San Martino oraz kościół San Michele in Foro. Nawiedziemy również sanktuarium św. 

Gemmy- klasztor Mniszek Pasjonistek, o którego utworzenie Pan Jezus niejeden raz prosił w rozmowach z 

Gemmą , gdzie Św. Jan Paweł II modlił się we wrześniu 1989r.  

Następnie wyjazd do PIZY, gdzie w tym samym roku Św. Jan Paweł II celebrował Mszę świętą. Powrót do 

hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ  III – 27.06.2023 – CINQUE TERRE 

Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie CINQUE TERRE – fragmentem mało znanego, urwistego wybrzeża 

Liguryjskiego z turkusową wodą, rudymi skałami i ślicznymi miasteczkami kaskadowo zbudowanymi na 

skałach. Urzekająca architektura wciętych w klify kolorowych wiosek, unikalny krajobraz sprawił, iż to 

wszystko zostało wpisane na listę UNESCO jako obszar chroniony krajobrazu kulturowego.  

Przejazd z La Spezzi pociągiem. Odwiedziny w dwóch miejscowościach należących do kompleksu Cinque 

Terre (Pięć Ziem – w rzeczywistości: pięć wiosek): MANAROLI oraz VERNAZZY (Msza św.). Powrót do 

La Spezzi. Powrót do hotelu, obiadokolacja.  

!!!Dla chętnych rejs statkiem – ok 3,5 godziny wokół pięknych miasteczek Cinque Terre.  Romantyczne 

widoki i bujna śródziemnomorska przyroda. – KOSZT OK. 35 EURO 

DZIEŃ  IV – 28.06.2023 – PLAŻOWANIE 
Po śniadaniu przejazd na całodzienne plażowanie. Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, obiadokolacja i 

nocleg. 

DZIEŃ  V – 29.06.2023 

Wczesne śniadanie lub pakiet śniadaniowy. Następnie przejazd do WATYKANU.  Msza święta. Modlitwa 

przy Grobie św. Jana Pawła II. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra. W ten dzień zwiedzimy również SANTA 

MARIA MAGGIORE , gdzie św. Jan Paweł II rokrocznie bywał 8 grudnia, w dzień Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny. Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ VI  – 30.06.2023 
Śniadanie. Przejazd do RZYMU.  MSZA ŚWIĘTA . Przejazd na zwiedzanie 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 

kapłańskich. Przejście na Scala Santa. Przejazd do hotelu do Asyżu, obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ VII – 01.07.2023 – ASYŻ, PLAŻOWANIE 

Śniadanie. Msza święta w Bazylice św. Franciszka w Asyżu. Krótki spacer po mieście. Wyjazd na północ.   

Plażowanie i odpoczynek. Ok 17.00 - Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ VIII – 02.07.2023 - MODENA - MATUIA 
Śniadanie. Następnie przejazd do MODENY. To miasto w którym urodził się Luciano Pavarotti, oraz  

ojczyzna marki Ferrari. Nawiedzenie katedry pw. Wniebowzięcia NMP , a także okazja do degustacji słynnego 

octu balsamicznego, z którego słynie miasto. Przejazd do MANTUA – renesansowego miasteczka, wpisanego 

na listę UNESCO. Podczas spaceru zobaczymy Palazzo Ducale (z zewnątrz), XI-wieczną Rotundę św. 

Wawrzyńca oraz Bazylikę św. Andrzeja. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu  

DZIEŃ IX– 03.07.2023 – TRYDENT – POLSKA 
Śniadanie. Wizyta w TRYDENCIE – miejscu soboru powszechnego z XVI wieku. Spacer słynną  Via 

Belenzani wśród przepięknie malowanych fasad budynków. Zwiedzanie Piazza del Duomo, gdzie znajduje się 

katedra San Vigilio. To tutaj odbywały się obrady soboru.  WYJAZD DO POLSKI. Dojazd do Polski 

4.07.2023 – w nocy.  



 

CENA PIELGRZYMKI:  

1300 PLN + 340 EURO – przy 45 os. płatnych 

1350 PLN + 350 EURO – przy 40 os. płatnych 

1500 PLN + 350 EURO – przy 35 os. płatnych 

1700 PLN + 360 EURO – przy 30 os. płatnych 

 

*W przypadku drastycznych zmian cen paliwa cena może ulec zmianie. 

 

CENA ZAWIERA:  

 8 noclegów w pokojach 2-3  osobowych  w hotelach *** 

 8 śniadań i 8 obiadokolacji 

 przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, video 

 pilota-przewodnika 

 ubezpieczenie KL 15000EURO, NNW do kwoty 10000PLN, OC do kwoty 10000EURO 

 System tour - guide 

 

CENA NIE ZAWIERA : 

 OBOWIĄZKOWA OPŁATA: KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU – 70 EURO – płatne u 

pilota 
 SKŁADKA TFG i TFP - 20 ZŁ  – płatne na konto organizatora 

 

 DOPŁATA DO POKOJU JEDNOOSOBOWEGO – 140 EURO 

 

 45 zł – wybór miejsca w autokarze – konieczny wcześniejszy kontakt z biurem 

 

W związku z obecną sytuacją wprowadziliśmy również ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w 

przypadku zachorowania na COVID-19 i objęcia kwarantanną: 

 w przypadku zachorowania nagłego – 4 % ceny pielgrzymki 

 w przypadku zachorowania z powodu chorób przewlekłych – 5 % ceny pielgrzymki 

 w przypadku zachorowania nagłego – z rozszerzoną ochroną na zachorowanie na COVID -19 i 

kwarantanną 6 % ceny pielgrzymki 

  w przypadku zachorowania z powodu chorób przewlekłych z rozszerzoną ochroną na zachorowanie 

na COVID -19 i kwarantanną – 7 % ceny pielgrzymki 

 


