
Pielgrzymka do Rzymu  
20-29.04.2020 (10 dni) 
100. rocznica urodzin Jana Pawła II  
 
 
Dzień: 1 (20.04.2020) 
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 (21.04.2020) 
Po śniadaniu wyjazd z hotelu na zwiedzanie centrum miasta. Padwa słynie z Uniwersytetu na którym 
studiowali słynni Polacy, ale przede wszystkim z bazyliki “Il Santo”, gdzie pochowany został św. Antoni. 
Czas wolny na zakupy. Po południu dojazd do kolejnego miasta pełnego zabytków - Ravenna słynie 
z obiektów sakralnych pokrytych pięknymi mozaikami. Nasze zwiedzanie obejmie również miejsce 
pochówku najwybitniejszego wieszcza Włoskiego - Dante Alighieri. Dojazd nad Adriatyk - czas wolny 
na spacer promenadą nadmorską. Kolacja i nocleg w okolicy. 
 
Dzień: 3 (22.04.2020) 
Po śniadaniu naszą pielgrzymkę kontynuujemy wzdłuż wschodniego wybrzeża. Pierwszym miejscem, 
które nawiedzimy, będzie Loreto - Bazylika z figurką Matki Boskiej Loretańskiej. Dla Polaków ta 
miejscowość jest również ważna z tego powodu, iż u stóp Sanktuarium znajduje się jeden z cmentarzy 
żołnierzy polskich. Po Mszy św. pojedziemy jeszcze do Manopello - kolejne miejsce bardzo ważne dla 
pielgrzymów. Znajduje się tam słynny “Całun z Manopello”. przejazd w okolice do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. 
 
Dzień: 4 (23.04.2020) 
Śniadanie. Wyjazd z hotelu nadmorską autostradą. W pierwszej kolejności zatrzymamy się w Lanciano 
- nawiedziemy miejsce pierwszego cudu eucharystycznego. Po południu dotrzemy na Płw. Gargano - 
zwiedzanie San Giovanni Rotondo – nawiedzenie 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 Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 
Dzień: 5 (24.04.2020) 
Po wczesnym śniadaniu udamy się 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: 6 (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: 7 (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: 8 (27.04.2020) 
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Rzymu - w zależności od możliwości związanych z uroczystościami. 
 
Dzień: 9 (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: 10 (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 
 


