
 

 

Autokarowa pielgrzymka  

do WŁOCH 
 

Termin: czerwiec 2023 
 

 

MARIATROST – ASYŻ – CASCIA – ROCCAPORENA – RZYM  

– WATYKAN – MONTE CASSINO – NEAPOL – POMPEJE –  

SG ROTONDO – LANCIANO – LORETO – BOLONIA  
 

 

DZIEŃ 1 (sobota):  
Wyjazd z Nysy o godz. 3:30. Przejazd przez Czechy do Austrii. Ok. południa Msza Św.  
w Sanktuarium Maryjnym w ok. Grazu - Mariatrost, które papież Jan Paweł II wyniósł  
do godności Bazyliki Mniejszej w 1999 roku. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w 
północnych Włoszech (1).  
 

DZIEŃ 2 (niedziela):  
Po śniadaniu przejazd do Asyżu. Przyjazd na miejsce po południu i nawiedzenie Bazyliki 
św. Franciszka w Asyżu. Spacer uliczkami średniowiecznego miasta do Placu Comune, 
nawiedzenie katedry św. Rufina z chrzcielnicą – przy której św. Franciszek i św. Klara 
przyjęli chrzest oraz wizyta w bazylice świętej Klary, gdzie znajduje się krzyż z kościoła 
św. Damiana i doczesne szczątki św. Klary. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu 
(2). 
DZIEŃ 3 (poniedziałek): 
Po śniadaniu nawiedzenie  Bazyliki Matki Bożej Anielskiej z kapliczką Porcjunkula i celą 
śmierci św. Franciszka. Dalszy przejazd do CASCI – nawiedzenie sanktuarium św. Rity- 
patronki spraw trudnych i beznadziejnych (Msza Św.). Przejazd do ROCCAPORENA – 
spacer po rodzinnej miejscowości św. Rity. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicach 
Rzymu (3). 
 

DZIEŃ 4 (wtorek): 
Po śniadaniu przejazd do RZYMU i zwiedzanie Bazyliki św. Pawła za murami (Msza 
Św.). Przejazd do Katakumb Św. Kaliksta – nawiedzenie miejsca pochówku pierwszych 
chrześcijan. Dalsze zwiedzanie: Koloseum (z zewnątrz), Forum Romanum, Kapitol, 
nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Większej, Bazylika św. Jana na Lateranie, Święte 
Schody. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg (4). 
 

DZIEŃ 5 (środa): 
Po śniadaniu przejazd na Watykan na Audiencję z udziałem Ojca Świętego, zwiedzanie Bazyliki i placu św. 
Piotra, nawiedzenie grobu św.  Jana Pawła II. Zwiedzanie Rzymu: Zamek Anioła, Plac Navona z Fontanną 
Czterech Rzek, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański ze schodami hiszpańskimi, Bazylika św. Pawła 
za murami. W godzinach wieczornych powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg (5). 
 

DZIEŃ 6 (czwartek):  
Po śniadaniu przejazd na Monte Cassino (Opactwo Św. Benedykta i Cmentarz Polski, Msza Św.). Dalszy 
przejazd do Neapolu i zwiedzanie, m.in. nawiedzenie Katedry św. Januarego i kościoła San Giuseppe dei 
Nudi i modlitwa przy grobie ks. Dolindo Ruotolo. W godzinach wieczornych przyjazd do hotelu w okolicach 
Neapolu na obiadokolację i nocleg (6). 



 

 

Cena:    1250PLN  + 400EUR/os.  (min. 35os.) 

950PLN  + 400EUR/os.  (min. 45os.) 

 

DZIEŃ 7: 
Po śniadaniu przejazd do Pompei i nawiedzenie Sanktuarium Królowej Różańca z cudownym obrazem  
w Pompejach, grobu Bartolomeo Longo. Dalszy przejazd do San Giovanni Rotondo i zwiedzanie: Kościół 
antyczny, muzeum św. Ojca Pio wraz z celą świętego i krzyżem pod którym dostał stygmaty, Bazylika Ojca Pio 
z grobem świętego (Msza Św.). Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu w San Giovanni Rotondo (7). 
 

DZIEŃ 8: 
Po śniadaniu przejazd do Lanciano, miejsca związanego z pierwszym cudem eucharystycznym. Nawiedzenie 
kościoła. Dalszy przejazd, Msza Św. i nawiedzenie Bazyliki Świętego Domku w Loreto: dom rodzinny 
najświętszej Marii Panny przeniesiony z Ziemi świętej przez rodzinę de Angelis, nawiedzenie Bazyliki. 
Wieczorem obiadokolacja i nocleg nad Morzem Adriatyckim w okolicach Rimini (8). 
 

DZIEŃ 9: 
Po śniadaniu przejazd do Bolonii – słynącej z jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie i zwiedzanie 
średniowiecznego Starego Miasta: bazylika Petronio, Piazza Nettuno ze słynną fontanną, budynki 
uniwersyteckie (z zewnątrz). Nawiedzenie i Msza Św. w Bazylice San Domenico, w którym w grobowcu  
są przechowywane doczesne szczątki św. Dominika (tzw. Arka San Domenico), a klasztor przylegający do 
niego należy do zakonu Dominikanów. Po południu przejazd przez Włochy, Austrię i Czechy. Przyjazd  
na miejsce i zakończenie pielgrzymki po północy. 
 
CENA ZAWIERA: 

 Transport komfortowym autokarem 

 Wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji 

 Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach, w pokojach dwu i trzy osobowych z łazienkami 

 Opieka pilota 

 Rezerwacje Mszy Św. (codziennie będzie odprawiana Msza Św.) 

 Ubezpieczenie NNW i KL 

 Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 
 

 
 
 
 
CENA NIE ZAWERA: 

 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, taxy, opłat za przewodników miejscowych, słuchawki, opłaty 
turystyczne związane z realizacją programu –  ok. 90eur/os.  ( zbierane w autokarze) 

 Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie  

 Napojów do kolacji 

 Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie  

 Ubezpieczenia od chorób przewlekłych – dodatkowo 100 zł/os.  
 
UWAGI: 

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
2. Dokumenty potrzebne w podróży – dowód osobisty lub ważny paszport 

 
 
 
 
 


