PIELGRZYMKA DO WŁOCH I WATYKANU
w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II
RZYM – WATYKAN – SAN GIOVANNI ROTONDO – PADWA
CASTEL GANDOLFO – MONTE SANT'ANGELO – MANOPELLO
LANCIANO – MONTE CASSINO– INNSBRUCK

17 - 27.09.2020
PROGRAM WYJAZDU:

Dzień 1
Zbiórka uczestników pielgrzymki przy Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym
(Poznańska 92, 62-080) o godz. 23:30, nocny przejazd autokarem do Austrii.
Dzień 2
Przyjazd do stolicy Tyrolu - Innsbrucka: spacer po starówce. Następnie przejazd do hotelu Wipptalerhof
ulokowanego w miejscowości Trins, nieopodal granicy austriacko-włoskiej, powitalny grill, zakwaterowanie
w pokojach, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Włoch, do miasta Padwy: spacer, zwiedzanie i Msza Św.
w Bazylice św. Antoniego. Następnie przejazd do miejscowości Marotta, która położona jest tuż przy
Morzu Adriatyckim, zakwaterowanie w hotelu Imperial ***, spacer na plażę, czas wolny lub możliwość
skorzystania z kąpieli morskich, powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 4
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu przejazd do Manopello: zwiedzanie Sanktuarium Świętego Oblicza,
gdzie znajduje się całun Volto Santo z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Następnie przejazd do Lanciano:
zwiedzanie i Msza Św. w Sanktuarium słynącego z cudu eucharystycznego. Przejazd do San Giovanni
Rotondo, zakwaterowanie w hotelu Degli Angeli ****, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5
Śniadanie, zwiedzanie San Giovanni Rotondo, miejsca związanego z życiem św. o. Pio. Następnie przejazd
do Monte Sant'Angelo: spacer i zwiedzanie Sanktuarium św. Michała. Powrót do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 6
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd na Monte Cassino: zwiedzanie i Msza Św. na polskim
cmentarzu wojennym. Następnie przejazd do miejscowości Ariccia, zakwaterowanie w hotelu
Villa Aricia ***, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7
Śniadanie, przejazd do Watykanu: udział w audiencji generalnej z papieżem Franciszkiem (uzależnione od
decyzji władz watykańskich). Następnie przejazd do Rzymu: zwiedzanie Bazyliki św. Jana na Lateranie,
Bazyliki, Schodów Świętych, Bazyliki św. Pawła za Murami. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8
Śniadanie, przejazd do Castel Gandolfo: spacer i zwiedzanie letniej rezydencji papieży. Następnie przejazd
nad jezioro Albano, czas wolny - możliwość kąpieli. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 9
Śniadanie, przejazd do Rzymu i Watykanu: Msza Św. przy grobie św. Jana Pawła II oraz dalszy ciąg
zwiedzania m.in.: Bazylika św. Piotra, Muzea Watykańskie, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie.
Następnie powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 10
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do miejscowości San Bartolomeo, zakwaterowanie w hotelu
Colombo ***, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 11
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Polski (ok. godz. 23:00), zakończenie pielgrzymki.

Cena obejmuje:














Cena nie obejmuje:

Przejazd autokarem LUX (klima, barek, wc, dvd)
9 noclegów w hotelach ***/**** pokoje 2 os.
9 śniadań i 9 obiadokolacji, grill powitalny
Przewodnika po Rzymie i Watykanie
Opiekę pilota na całej trasie
Słuchawki audio-guide podczas zwiedzania
Opłaty za wjazd do miast i parkingi
Ubezpieczenie KL+NNW
Bagaż główny 20 kg
Mały bagaż podręczny
Gazetki "Focusowe Wiadomości"
obowiązkową składkę na TFG (10 zł/os.)
podatek VAT.

- wstępów do obiektów muzealnych,
- podatku klimatycznego (5€/os.),

Cena: 2890 zł + 50€
minimum 45 uczestników

