
Pielgrzymka parafialna do Włoch śladami św. O. Pio
Bari - Monte Sant'Angelo - San Giovanni Rotondo - Pietrelcina - Monte
Cassino - Rzym - Watykan

Program

PIELGRZYMKA PARAFIALNA 29.06-03.07.2023

CENA: 2699 PLN + 100 EUR (płatne na miejscu)

LINK DO ZAPISÓW: https://grupy.misjatravel.pl/strzeszyn

Dzień 1

Przyjazd na lotnisko, odprawy i przelot do Bari. Zwiedzanie stolicy Apulii –
Bari. Wizyta w bazylice św. Mikołaja z relikwiami świętego oraz nagrobkiem
polskiej królowej Bony Sforzy, katedra św. Sabina, normandzki zamek księcia
Fryderyka II z XI wieku, Zamek Svevo, Teatr Margherita oraz sąsiednia Piazza
Mercantile. Przejazd do Monte Sant’Angelo. Tam nawiedzenie groty św.
Michała Archanioła – jedynego kościoła, który nigdy nie był konsekrowany.
Przejazd do San Giovanni Rotondo na kolację i nocleg.

Dzień 2

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. Wieczorem kolacja, nocleg. 

Dzień 3

Po śniadaniu przejazd do Pietrelciny – miesjca urodzenia o. Pio. Następnie
przejazd do Monte Cassino - wizyta w klasztorze chwila zadumy na polskim
cmentarzu wojskowym. Przejazd w okolice Rzymu na kolację i nocleg.

Dzień 4

Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania Rzymu - Bazylika św. Piotra z grobem
św. Jana Pawła II oraz Drzwi Święte, później Koloseum i Forum Romanum
(oba z zewnątrz), a następnie Plac Wenecki, Ołtarz Ojczyzny i Kapitol. Rzym
Barokowy: Plac Navona, Trevi  oraz Panteon. W ciągu dnia Eucharystia.
Przejazd do hotelu na kolację, nocleg.

Dzień 5

Śniadanie (możliwe w formie pakietu), przejazd na lotnisko, lot powrotny.
Zakończenie pielgrzymki.

PYTANIA: 61 333 22 38 BIURO@MISJATRAVEL.PL

ZALICZKA W WYSOKOŚCI 40% CENY PŁATNA W MOMENCIE ZAPISU,
DRUGA RATA NA 40 DNI PRZED WYJAZDEM.

Uwagi praktyczne

aby zostać uczestnikiem pielgrzymki do Włoch wystarczy paszport lub
dowód osobisty
przed wyjazdem zalecamy wyrobienie w NFZ karty EKUZ
ceny w Italii są o ok. 50% wyższe niż w Polsce, walutą jest euro.
Płatność kartą jest bardzo popularna, niemal na każdym kroku
znajdziemy również bankomat. Z kolei niewiele jest kantorów, dlatego
najlepiej zakupić euro jeszcze przed wyjazdem z Polski
we Włoszech nawet wiosną czy jesienią bywa dość ciepło, dlatego
prosimy zabrać nakrycie głowy oraz krem z filtrem
aby wejść do kościołów, należy mieć spodnie (dla Pań również
spódnicę) za kolana. Koszulki / bluzki na ramiączkach nie są
dopuszczane w świątyniach
strefa czasowa w trakcie wycieczki do Włoch - jak w Polsce



w bardzo wielu miejscach na ulicach można napełnić butelkę wodą
źródlaną. Jednak osobom o wrażliwszych żołądkach sugerujemy picie
wody butelkowanej. 
śniadania we Włoszech są nieco skromniejsze niż te, do których
przywykliśmy w Polsce, z kolei kolacje są duże, kilkudaniowe, często z
możliwością dokładki. 

Cena zawiera

przelot Poznań – Bari / Rzym – Poznań wraz z bagażem
podręcznym 40x25x20, cm
przejazdy we Włoszech klimatyzowanym autobusem,
4 noclegów w hotelach ***/****, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami, 
4 śniadania kontynentalnych wzmocnionych i 4 kolacje,
Msze święte i opiekę duchową,
Opiekę pilota wycieczek,
Ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL + choroby przewlekłe 20 000
euro, NNW 15 000 zł, BP 1000 zł)
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł
oraz obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 zł,

Cena nie zawiera

ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (599 zł), 
ewentualnej dopłaty do bagażu podręcznego 55x40x20 cm od 195 zł,
ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego - 20 kg od 399 zł,
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich
rezerwacji, przewodników lokalnych, opłat miejscowych i wjazdowych
do miast,  zwyczajowych napiwków oraz słuchawek systemu tour audio
guide (koszt 100 euro / os., płatne pilotowi), 

Drukuj  Zamknij


