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SAMOLOTOWA PIELGRZYMKA DO WŁOCH – 8 dni

RZYM – WATYKAN – MONTE CASSINO – MONTE SAN ANGELO – SAN GIOVANNI ROTONDO –
PIETRALCINA – POMPEJE – NEAPOL – AMALFI – SALERNO
Termin: 07.10 – 14.10.2019 r.
Dzień 1: Wylot z Polski
Spotkanie uczestników pielgrzymki z pilotem na lotnisku Warszawa Okęcie na 2 godziny przed odlotem. Odprawa
biletowo – bagażowa. Planowany odlot do Włoch o godz. 12:00. Lądowanie w Rzymie o godz. 14:20. Transfer
autokarem do hotelu w Rzymie. Zakwaterowanie, obiadkolacja i nocleg.
Dzień 2: Rzym, Watykan
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Watykanu. Pobyt w Wiecznym Mieście zaczniemy od nawiedzenia Bazyliki
i Grobu św. Jana Pawła II. Następnie udamy się do bazyliki św. Jana na Lateranie. Na zakończenie dnia udamy się do
bazyliki Matki Bożej Większej. Wieczorem powrócimy do hotelu w okolicy Rzymu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: Rzym, Watykan
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Rzymu. Udamy się na Audiencje Generalną (jeśli papież Franiczek będzie
w Watykanie). Po niej spacer po Rzymie. Zobaczymy Fontanna di Trevi, Colosseum (z zewnątrz), Forum Romanum
(z zewnątrz). Po południu zobaczymy Bazylikę św. Pawła za Murami. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
Dzień 4: Monte Cassino, Monte San Angelo
Po śniadaniu udamy się na Monte Cassino, gdzie św. Benedykt założył swój ostatni klasztor, napisał regułę i zmarł.
Nawiedzimy bazylikę mieszczącą grób św. Benedykta i św. Scholastyki oraz znajdujący się nieopodal Cmentarz
Żołnierzy Polskich. Następnie przejazd do Monte San Angelo – znajduje się tutaj jedno z najsłynniejszych w Kościele
katolickim sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła. Na nocleg przejedziemy do hotelu w San Giovani
Rotondo. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5: San Giovanni, Pietrelcina
Rano, po śniadaniu, zwiedzanie San Giovanni Rotondo, nawiedzimy grób św. Ojca Pio, zwiedzimy miejsca związane
z Jego życiem. Kościół Antyczny, gdzie otrzymał stygmaty, bazylikę MB Łaskawej oraz nowe sanktuarium, gdzie
znajduje się grób świętego we wspaniałej kaplicy ozdobionej mozaikami ojca Marka Rupnika. Po południu przejazd
do Pietrelciny, miejscu urodzenia św. o. Pio, odwiedzimy jego dom rodzinny. Przejazd do hotelu w okolicach
Neapolu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6: Pompeje, Neapol
Rano, po śniadaniu przejazd do Pompei – miasta, które zostało zniszczone w 79 r. n.e. przez erupcję Wezuwiusza
nawiedzimy Bazylikę Matki Bożej Różańca Świętego. Następnie przejazd do Neapolu, niepisanej stolicy południa Italii.
Krótki spacer po starej części miasta. Nawiedzimy kościół św. Józefa i MB z Lourdes, w którym pochowany jest Ojciec
Dolindo - kapłan, mistyk, który zostawił modlitwę, podyktowaną mu przez samego Jezusa – „Jezu, Ty się tym

Biuro Podróży ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o.
32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 D
Tel. +48 12 276 24 39 wew. 23
Tel. kom. +48 791 992 802
orlando@orlando.com.pl
www.orlando.com.pl, www.pielgrzymki.pl
NIP: 944-20-64-651, REGON: 351384359, KRS: 0000118138

zajmij…”. Objazd panoramiczny jedną z najpiękniejszych promenad Neapolu. Wieczorem powrót do hotelu.
obiadokolacja i nocleg
Dzień 7: Amalfi, Salerno
Śniadanie, po którym przejedziemy drogą panoramiczną, wśród winnic, gajów oliwnych, sadów cytrynowych i skał
opadających do Morza Tyrreńskiego do Amalfi - miasta kolorowych, kaskadowo wznoszących się i przylepionych do
skały domów. W programie spacer urokliwymi uliczkami do będącej dumą miasta wspaniałej katedry, w której
złożono w 1202 r. św. Andrzeja Ewangelistę. Czas wolny na średniowiecznej starówce. Z Amalfi udamy się do Salerno
(jeśli będzie dobra pogoda rejs statkiem wzdłuż Costa Amalfitana - wybrzeżem uznawanym za najpiękniejsze
wybrzeże Włoch i jednym z najpiękniejszych w Europie), w którym w X w. powstał jeden z pierwszych uniwersytetów
Europy zachodniej. Zobaczymy m.in. budynek uniwersytetu i katedrę z grobem św. Mateusza Ewangelisty.
Wieczorem przejazd do hotelu w okolicach Rzymu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 8: powrót do Polski
Wczesne wykwaterowanie się z hotelu. Przejazd na lotnisko w Rzymie. Odprawa biletowo – bagażowa. Wylot
z Rzymu o godz. 08.40. Przylot do Warszawy o godz. 11.05. Pożegnanie z pilotem. Zakończenie pielgrzymki.

Cena: 3 490 PLN/os.
(przy grupie min 40 osób płatnych)
Cena zawiera:
 przelot liniami lotniczymi Alitalia na trasie Warszawa – Rzym – Warszawa, bagaż podręczny do 8 kg, bagaż
główny do 23 kg, opłaty lotniskowe;
 transfery na całej trasie pielgrzymki autokarem włoskim;
 7 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2 i 3 osobowe);
 wyżywienie 2 x dziennie: 6 śniadań i 7 obiadokolacji;
 opiekę polskiego pilota na całej trasie pielgrzymki;
 Ubezpieczenie: KL (10.000 EUR), NNW (7.000 PLN), z uwzględnieniem ryzyka chorób przewlekłych;
 przedstawiony program pielgrzymki;
 codzienna Msza św.;
 Podatek VAT.
Cena nie zawiera:
 biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, wjazdów do miast, słuchawek, kosztów
związanych z realizacją programu, ewentualnych przejazdów komunikacji miejskich, taks klimatycznych,
całodniowej wycieczki na Capri (około 85 EURO/os.– płatne u pilota w autokarze na miejscu);
 dopłaty do pokoju 1-osobowego (na zapytanie);
 transferu na/z lotniska w Polsce;
 dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z pielgrzymki (150 PLN płatne w dniu zapisu);
 świadczeń niewymienionych w ofercie.
Ważne informacje:
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzania obiektów.
2. Organizator nie odpowiada, za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze, zwłaszcza opóźnienia
i problemy z bagażami.
3. Prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego ważnego min. 2 miesięcy od daty powrotu.

