
PIELGRZYMKA    WŁOCHY    12 DNI

30.09-11.10.2019

DZIEŃ 1. 30.09.2019 (poniedziałek)
Spotkanie  uczestników pielgrzymki  przed Kościołem w Murowańcu.
Przejazd  autokarem  przez  Polskę,  Czechy  na  Węgry.   Po  drodze
wizyta  na wzgórzu Kahlenberg - miejsce to jest słynne  z odsieczy
wiedeńskiej  króla    Jana  III  Sobieskiego.  Następnie  przejazd  na
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2. 1.10. 2019 (wtorek)
Po  śniadaniu  przejazd  do Włoch  do  PADWY -  słynnego  miasta
uniwersyteckiego,  gdzie  tworzył  Dante  Alighieri,  nauczał  Galileusz,
studiowali Kopernik i Kochanowski. Wizyta w bazylice św. Antoniego
z grobem i relikwiami Świętego, spacer po placu Prato delle Valle.
Zwiedzanie kościoła św. Justyny z sarkofagiem relikwii św. Łukasza
Ewangelisty. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3. 2.10.2019 (środa)
Po śniadaniu przejazd do  ASYŻU, miejsca urodzenia św. Franciszka
i  św.  Klary.  Zobaczymy  Bazylikę  św.  Franciszka  wraz  z  grobem
Świętego  zaliczaną  do  najpiękniejszych  chrześcijańskich  świątyń,
zwiedzimy Śtare  Miasto  oraz  Bazylikę  MB Anielskiej  z  Porcjunkulą,
wybierzemy  się  także  na  niezapomniany  spacer  średniowiecznymi
uliczkami. Obiadokolacja i nocleg w Asyżu.

DZIEŃ 4. 3.10.2019 (czwartek)
Śniadanie. Przejazd do ROCCAPORENY – miejsca narodzin św. Rity,
gdzie znajduje się jej dom, w którym mieszkała do czasu wstąpienia
do  klasztoru.  Zobaczymy  „cudowny  ogród”    oraz   „skałę”,  gdzie
święta  się  modliła.  Kolejnym  miejscem  które  zobaczymy  jesti
CASCIA,  gdzie  znajduje  się  Bazylika  i  grób  św.  Rity.  Przejazd
w kierunku Rzymu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w pobliżu Rzymu.

DZIEŃ5-6-7. 4,5,6.10.2019 piątek, sobota, niedziela
Śniadanie.  Pobyt  w  RZYMIE  i  WATYKANIE.  Zwiedzanie  Rzymu
chrześcijańskiego,  starożytnego  i  barokowego.  Obiadokolacje
i nocleg.



DZIEŃ 8. 7.10.2019 (poniedziałek)
Po  śniadaniu  przejazd  na  Monte  Casino,  następnie   do  SAN
GIOVANNI ROTONDO, gdzie żył   i tworzył św. Ojciec Pio, kapłan,
który za  życia  otrzymał  stygmaty  Chrystusa.  Wizyta  w antycznym
kościółku,  zwiedzanie  muzeum  klasztornego  oraz  nowej  bazyliki
z  przepiękną  w  całości  pokrytą  mozaikami  kryptą,  w  której
wystawione  jest  ciało  Św.  Ojca  Pio.  Droga  Krzyżowa na  wzgórzu.
Wyjedziemy  także  na  Monte  Sant'  Angelo -  do  pełnego  uroku
miasteczka  na  Górze  Anioła,  miejsca  objawień  św.  Michała
Archanioła. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 9. 8.10.2019 (wtorek)
Śniadanie.  Przejazd  do  LANCIANO –  miejsca  pierwszego
i  najważniejszego  cudu  eucharystycznego  na  świecie.  Następnie
udamy  się  do  MANOPPELLO,  gdzie  nawiedzimy  Sanktuarium,
w którym przechowywana jest jedyna  w swoim rodzaju relikwia -
chusta całunowa.  Przejazd do LORETO - jednego z najpiękniejszych
Sanktuariów Maryjnych we Włoszech. Zwiedzanie loretańskiej bazyliki
z niezwykłą relikwią Domku Matki Bożej i słynącą łaskami figurą Maryi
z Dzieciątkiem. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 10. 9.10.2019 (środa)
Po śniadaniu przejazd do WENECJI - rejs na wyspę. Spacer od Mostu
Westchnień do placu św. Marka  z Bazyliką. Przejazd w okolicę Lido di
Jesolo. Po obiadokolacji Riwiera Adriatycka nocą. Nocleg.

DZIEŃ 11. 10.10.2019 (czwartek)   
Po śniadaniu przejazd przez Włochy, Austrię na obiadokolację i nocleg
tranzytowy w Mariazell.

DZIEŃ 12. 11.10.2019 (piątek)
Przyjazd do Murowańca w godzinach wieczornych

DODATKOWO PŁATNE:

opłaty wjazdowe do miast  włoskich,  parkingi usługi  przewodników,
koszty wstępu do zwiedzanych obiektów,zestawy słuchawkowe itp.
140 €/os.    

ZAPEWNIAMY:

✗ przejazd komfortowym autokarem; 
✗ zakwaterowanie:  11 x nocleg; 
✗ 11 x śniadanie,  11 x obiadokolacja;  
✗ ubezpieczenie KL i NNW w czasie podróży                 
✗ opiekę pilota


