
Pielgrzymka do Rzymu i na 
Sycylię 
17-29.04.2020 (13 dni) 
100. rocznica urodzin Jana Pawła II  
 

 

Dzień: 1 1 (17.04.2020)  
Zbiórka uczestników pielgrzymki w wyznaczonym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd. Przejazd przez 
Czechy, Austrię. Dojazd na nocleg i kolację w okolicach Wenecji/Padwy. Msza święta. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu.  
 
Dzień: 2 (18.04.2020)  
Po śniadaniu wyjazd na południe Włoch: zatrzymamy się w Bolonii – miasto uniwersyteckie, cegły oraz 
arkad. Spacer z przewodnikiem pod słynne krzywe wieże. Po pobycie w stolicy mortadeli zaplanowany 
jest przejazd do miasta ukochanego przez św. Franciszka - Asyżu . Święty ten żył około 800 lat temu. 
Zainspirowani jego życiem i przesłaniem przybywają do Asyżu wierzący i ateiści, przedstawiciele 
różnych religii i kultur, wyrafinowani intelektualiści i weekendowi pielgrzymi. Odwiedzimy Bazylikę 
tego Świętego z jego grobem oraz odbędziemy spacer po uliczkach ukształtowanych w Średniowieczu. 
Udamy się także do Dolnego Asyżu, gdzie znajduje się jedna z największych bazylik na świecie - Bazylika 
Patriarchalna (Santa Maria degli Angeli). W bazylice tej znajduje się Porcjunkula - kolebka ruchu 
franciszkańskiego. To w niej Święty Franciszek rozpoczął swoje nauki i obok niej zmarł. Nocleg w tym 
dniu planowany jest w okolicach Asyżu.  
 
Dzień: 3 (19.04.2020)  
Śniadanie. Przejazd do Cascia – miasta związanego ze św. Ritą. Święta ta jest jedną z najbardziej 
popularnych świętych na świecie. Rita urodziła się około roku1380 w Roccaporena, niedaleko Cascia 
we Włoszech. Kult świętej Rity rozpoczął się wraz z jej śmiercią. Cuda nie przestały się mnożyć: 
uzdrowienia i nawrócenia. Papież Urban VIII podpisał dekret o beatyfikacji w roku 1628,natomiast 
papież Leon XIII kanonizował ją 24 maja 1900 roku, wyznaczając jej święto na dzień 22 maja. 
Zwiedzanie San Giovanni Rotondo – nawiedzanie sanktuarium św. Ojca Pio (stara część klasztorna 
z celą św. Ojca Pio oraz nowy kościół Matki Bożej Łaskawej, w krypcie którego znajduje się ciało 
świętego); czas na modlitwę i zadumę przy grobie Ojca Pio oraz na drogę krzyżową. Przejazd do Monte 
Sant Angelo – miejsca kultu św. Michała Archanioła; modlitwa przy grocie świętego; spacer po mieście. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. (zastrzega się, że w razie braku czasu - wyjazd do Monte 
Sant’Angelo nastąpi dnia następnego z rana). 
 
Dzień: 4 (20.04.2020) 
Śniadanie. Tego dnia, po śniadaniu wjedziemy do regionu Apullia – zwiedzanie zaczniemy od Bari - 
miasto św. Mikołaja oraz królowej Bony. Potem przejazd do Alberobello: tutaj będziemy podziwiać 
słynne "domki trulli". Po południu przejazd od Matery - miasta, które składa się z dwóch części, 
tzw. podziemnej, której budynki zostały wykonane z materiału tufowego. Mel Gibson wybrał okolice 
Matery do nakręcenia filmu "Pasja". Kolacja i nocleg.  
 
 
 
Dzień: 5 (21.04.2020)  



Śniadanie. Przejazd w stronę Sycylii - po drodze krótki postój w malowniczej miejscowości TROPEA: 
możliwość podziwiania słynnych klifów, przerwa na Mszę św. Dojazd na Kalabrię skąd promem 
przepłyniemy do Messiny. Krótki spacer po mieście zniszczonym podczas wybuchu Etny w 1908 roku. 
dojazd na kolację i nocleg w okolicy.  
 
Dzień: 6 (22.04.2020)  
Wjazd na Etnę – największy czynny wulkan w Europie (możliwość dojazdu aż pod sam główny krater, 
3.340 m.n.p.m.). Przejazd do bazaltowego wąwozu rzeki Alcantary, podziwianie faliście 
ukształtowanych skał magmowych. Po południu spacer po Taorminie : Teatr Grecki, Brama Messyńska, 
Palazzo Corvaja, katedra. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  
 
Dzień: 7 (23.04.2020)  
Śniadanie. Przejazd do Katanii, miasta z bazaltu i tufu, nękanego przez lawę i popioły z Etny, zwiedzanie, 
np.: Piazza del Duomo, Fontanna Słonia, katedra z kaplicą św. Agaty, barokowa Via Crociferi. Przejazd 
do Syrakuz; nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej; Msza święta; Park Archeologiczny 
z Teatrem Greckim; Wyspa Ortygia z katedrą i słynną fontanną Aretuzy. Przejazd do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.  
 
Dzień: 8 (24.04.2020) 
Po wczesnym śniadaniu udamy się w drogę powrotną na część kontynentalną Włoch. Przeprawa 
promowa - dalszy przejazd do regionu Katania: w pierwszej kolejności zwiedzimy strefę archeologiczną 
w Pompejach, miasta zniszczonego przez Wezuwiusz w 79 r. n.e. W dalszej części dnia udamy się do 
Bazyliki Matki Boskiej Pompejańskiej. Dojazd do hotelu na nocleg.  
 
Dzień: 9 (25.04.2020)  
Śniadanie. Panoramiczny przejazd przez Neapol , spacer po tym słynnym mieście portowym: Castel 
Nuovo, Piazza del Plebiscito, Teatr San Carlo. Po południu wyjazd w stronę Rzymu: postój na Monte 
Cassino . Chwila zadumy na cmentarzu żołnierzy polskich. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.  
 
Dzień: 10 (26.04.2020)  
Po śniadaniu udamy się do Wiecznego miasta: nawiedzenie grobu Jana Pawła II, zwiedzanie Bazyliki 
św. Piotra, udział w obchodach 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.  
 
Dzień: 11 (27.04.2020)  
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Rzymu - w zależności od możliwości związanych z obchodami.  
 
Dzień: 12 (28.04.2020)  
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w stronę Polski. Postój na zwiedzanie stolicy renesansu. Razem 
z przewodnikiem zobaczymy najsłynniejsze obiekty Florencji: Katedra Santa Maria del Fiore, Palazzo 
Vecchio na placu Signoria oraz Ponte Vecchio. Dojazd na nocleg w północnych Włoszech.  
 
Dzień: 13 (29.04.2020)  
Po śniadaniu bezpośredni przejazd do Sosnowca przez Austrię, Czechy. Krótkie postoje na toaletę oraz 
posiłki. W miarę możliwości czasowych szybkie zwiedzanie Brna. 
 

Cena obejmuje: zakwaterowanie hotelach 2*,3* śniadania, obiadokolacje, opieka pilota, opieka 
duszpasterska, ubezpieczenie NNWKL. Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji, dopłat do 
pok.1os, dodatkowych ubezpieczeń od zagubionych rzeczy i wartości osobistych, kosztów rezygnacji 
i ubezpieczeń od chorób przewlekłych.  
 
Zapisy i informacja o opłatach: Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 
w zakrystii oraz u Stanisławy Dramińskiej (tel.607169346). Wyjazd bez nocnych przejazdów. 


