
 

 

 
 

Dzień 1. 25.04.2019 

 Msza Św. rozpoczynająca pielgrzymkę. Wyjazd z Katowice /Kraków / Nowy Sącz ok. 

godz. 22:00-24:00, przejazd nocny do Austrii. 

 

Dzień 2. 26.04.2019 

Czas na poranną toaletę, przyjazd do Salzburga ok. godz. 11:00 - jednego z 

najpiękniejszych miast Austrii, zwiedzanie m.in.: Stare Miasto, dom Mozarta, ogrody 

arcybiskupie Mirabell, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w ok. Salzburga. 

 

Dzień 3. 27.04.2019 

 Śniadanie, przyjazd do Padwy i zwiedzanie Bazyliki Św. Antoniego Padewskiego, 

Msza Św.,  przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacje, nocleg w okolicy 

miejscowości Cesenatico. 

 

Dzień 4. 28.04.2019 

 Śniadanie, przejazd do Sanktuarium matki Boskiej Loretańskiej w Loreto, następnie 

przejazd do miejscowości Manoppello w której przechowuje się wizerunek twarzy 

Chrystusa, Msza Św., przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w S.G.R. 

 

Dzień 5. 29.04.2019 

 Śniadanie, przejazd do San Giovanni Rotondo, zwiedzanie Bazyliki Matki Boskiej 

Łaskawej oraz Bazyliki Św. Ojca Pio, Msza Św., po południu przejazd do pobliskiego 

Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte San Angelo, powrót do hotelu, 

obiadokolacja, nocleg S.G.R. 

 

Dzień 6. 30.04.2019 

 Śniadanie, przejazd do Pompei i nawiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej 

Różańcowej, Msza Św., następnie przejazd do Neapolu miejsca związanego z cudem Św. 

Januarego, spacer malowniczymi uliczkami miasta, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

w ok. Neapolu. 

 

Dzień 7. 01.05.2019 

 Śniadanie, przejazd do Monte Cassino - nekropolii polskich żołnierzy poległych w 

bitwie o Monte Cassino w okresie od 11 do 19 maja 1944 roku. Msza Św., następnie 

zwiedzanie klasztoru Benedyktynów. Przejazd do hotelu w ok. Rzymu, obiadokolacja, nocleg. 



 

 

 

Dzień 8. 02.05.2019 

  Śniadanie, zwiedzanie barokowej części Rzymu m.in.: Bazylika Św. Piotra, Msza 

Św., Panteon, Plac Hiszpański i Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi, czas wolny, przejście 

do restauracji, obiadokolacja, następnie ciąg dalszy zwiedzania Rzymu. W godzinach 

wieczornych powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg w ok. Rzymu. 

 

Dzień 9. 03.05.2019 

 Śniadanie, zwiedzanie południowo-wschodniej części Rzymu, m.in.: Koloseum, 

Forum Romanum, Bazylika Św. Jana na Lateranie, przejazd do hotelu, obiadokolacja+ nocleg 

w okolicy Cascia. 

 

Dzień 10. 04.05.2019 

 Śniadanie, przejazd do miejscowości Cascia gdzie znajduje się Sanktuarium Św. Rity, 

Msza Św., przejazd do Asyżu i zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka, Bazyliki św. Klary oraz 

Katedry św. Rufina,  przejazd do hotelu obiadokolacja, nocleg w okolice Padwy. 

 

Dzień 11.  05.05.2019 

 Śniadanie, wykwaterowanie, czas na zakupy, następnie przejazd do Bratysławy, 

wieczorny spacer po mieście, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w Bratysławie. 

 

Dzień 12. 06.05.2019 

 Śniadanie, wykwaterowanie, całodniowy przejazd do Polski, w godzinach 

popołudniowych msza święta oraz obiad na Jasnej Górze w Częstochowie. Planowany 

przyjazd do Katowice /Kraków / Nowy Sącz ok. godz. 20:00 – 22:00. 

 

CENA: 900zł + 400 euro / os 

 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, Klimatyzacja; 

- 10 noclegów + wyżywienie HB; 

- dodatkowy obiad w ostatnim dniu; 

- opieka pilota/przewodnika; 

- ubezpieczenie (KL, KR, NNI, NWS); 

- dwudniowe bilety na metro w Rzymie, 

- obowiązkowa opłata na TFG – 10zł/os – składka nie jest przychodem biura. 

 

 

Na choroby przewlekłe należy ubezpieczyć się oddzielnie-dodatkowo. 

Na ewentualne dodatkowe wydatki związane z podróżą (np. toalety, kawa, pamiątki),  

prosimy przeznaczyć kwotę według uznania. 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który  

może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych  

miejsc. 

 

 

 

 


