
 

PIELGRZYMKA DO WŁOCH 
(Asyż, Cascia, Rzym, Monte Sant’Angelo, 

 Lanciano, Loreto, San Giovani Rotondo, Florencja) 
 

Rzym początków chrześcijaństwa! Rzym apostołów! Rzym męczenników! Ten Rzym, który 
stoi u początków Kościoła, a zarazem olbrzymiego dziedzictwa kultury. 

Rzym, miasto uświęcone krwią pierwszych męczenników chrześcijańskich, jest niezawodnie 
takim miejscem, gdzie wszyscy, którzy dzisiaj chcą dawać świadectwo Chrystusowi,  

znajdują moc i nową inspirację”. 
                                                                                                                             Jan Paweł II 

 

Cena:  2150 PLN   
 

 

termin: 04-11.07 2014 
 

 

PROGRAM RAMOWY PIELGRZYMKI 

1. dzień: wyjazd z parafii w godzinach porannych (ok. 6.00), przejazd do Włoch z krótkimi 
przerwami, zakwaterowanie, kolacja i nocleg w okolicach Bolonii. 

2. dzień: śniadanie, przejazd do Asyżu, zwiedzanie bazyliki św. Franciszka, bazyliki św. Klary, 
gdzie znajduje się jej grób oraz krzyż, z którego Pan Jezus przemówił do św. Franciszka oraz 
bazyliki MB Anielskiej – miejsce śmierci św. Franciszka. Przejazd do Casci – nawiedzenie 
sanktuarium św. Rity. Przejazd do Rzymu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

3. dzień: śniadanie, modlitwa Anioł Pański na placu św. Piotra (jeśli Papież będzie w Rzymie). 
Zwiedzanie bazyliki św. Piotra – nawiedzenie kaplicy Jana Pawła II. Obiadokolacja i nocleg. 

4. dzień: śniadanie, Zwiedzanie Wiecznego Miasta: Opactwo Tre Fontane – gdzie został ścięty 
św. Paweł, bazylika św. Piotra w okowach – gdzie znajdują się okowy skuwające św. Piotra 
podczas uwięzienia w Rzymie. Zwiedzanie: Koloseum, Forum Romanum, Forum Trajana 
i Kapitolu. Zwiedzanie znanych, rzymskich placów i fontann. Obiadokolacja i nocleg. 

5. dzień: Wcześnie rano wyjazd z Rzymu (lunch pakiet), przejazd na Monte Cassino – 

cmentarz żołnierzy polskich, przejazd do San Giovani Rotondo - miejsce życia i śmierci św. 
Ojca Pio – nawiedzenia kościoła gdzie spoczywa św. Ojciec Pio. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 

nocleg. 

6. dzień: śniadanie, wyjazd z San Giovani Rotondo, zwiedzanie Lanciano – miejsce cudu 
eucharystycznego, Loreto – sanktuarium Maryjne, gdzie znajduje się część domu Matki Bożej. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w okolicy Florencji . 

7. dzień: śniadanie, zwiedzanie Florencji : Piazza del Dumo i Katedrę Santa Maria del Fiore, 
baptysterium, Piazza della Signoria i Palazzo Vecchio, Galerię Uffizi, gotycki kościół Santa Croce, 
słynny most złotników Ponte Vecchio, Dom Dantego, kolacja i nocleg. 

8. dzień: śniadanie, przejazd z krótkimi przerwami do Polski. Powrót do parafii późnym 
wieczorem. 

 
 
 



Informacje dodatkowe: 

 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
 Cena pielgrzymki obejmuje: 

– przejazd klimatyzowanym autokarem (odbiór z parafii), 
– 7 noclegów w pokojach dwu- i trzyosobowych w hotelach **/***, 
– wyżywienie w postaci śniadań wzmocnionych (7) i obiadokolacji (7), 
– butelka wina i wody na stół do obiadokolacji, 
– opieka pilota, 
– przewodnicy miejscowi, 
– ubezpieczenie KLiA do kwoty 20.000 EUR, 
– ubezpieczenie NNW do kwoty 4.000 EUR. 

 Cena pielgrzymki nie obejmuje: 
– biletów wstępu – ok. 35 EUR, 
– biletów komunikacji miejskiej (Rzym, San Giovani Rotondo, Florencja )  

– ok. 30 EUR. 
 Wpłaty na pielgrzymki: 

– Do uzgodnienia z organizatorem. 
 
 
Zapisy w kancelarii lub osobiście u ks. Rafała. Przy zapisach prosimy o wpłatę zaliczki w 
wysokości 500 zł. Wszelkie informacje dodatkowe- ks. Rafał Borkowy( tel. 500-719-434 
 e-meil borkmen@interia.pl ) 
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