
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   

         

   
 

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001  
 

  

 
 

PIELGRZYMKA DO WŁOCH (autokarem) 
– Udział w Pielgrzymce Narodowej z okazji Roku Miłosierdzia –  

19 – 25 października 2016 r. 
 

 
 
DZIEŃ 1: Środa, 19 października 2016 r. – WYJAZD  
Wyjazd autokarem z Polski w godzinach porannych na nocleg tranzytowy.  
 
DZIEŃ 2: Czwartek, 20 października 2016 r. – ASYŻ  
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Asyżu – miasta Świętego Franciszka i  Świętej Klary, gdzie 
przesłanie miłości i dobroci emanuje na każdym kroku. Zwiedzimy Bazylikę św. 
Franciszka uważaną za jedną z najpiękniejszych świątyń chrześcijańskich na całym 
świecie. Bazylika składa się z Kościoła Górnego i Dolnego oraz z krypty. Przejazd do hotelu 
pod Rzymem. Obiadokolacja i nocleg 
 
DZIEŃ 3: Piątek, 21 października 2016 r. – RZYM  
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Rzymu. Zobaczymy miedzy innymi zabytki Rzymu 
barokowego, takie jak Plac Navona, Plac Hiszpański z przepięknymi barokowymi 
schodami oraz Fontannę Di Trevi, która uważana jest za jedną z najpiękniejszych  
i najbardziej imponujących włoskich budowli wodnych. Na koniec będziemy mieli okazję 
podziwiać Panteon – świątynię wszystkich bogów. Przejazd do hotelu pod Rzymem. 
Obiadokolacja i nocleg. 

Udział we Mszy św. w Bazylice św. Jana na Lateranie. 
 
Dzień 4: Sobota, 22 października 2016 r. – RZYM  
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Watykanu kolejką. Audiencja u Ojca Świętego Franciszka 
w Auli Pawła VI. Popołudniu udział we Mszy św. w Bazylice św. Pawła za Murami. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 5: Niedziela, 23 października 2016 r. – RZYM  
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Watykanu kolejką. Udział w modlitwie Anioł Pański  
z Papieżem Franciszkiem. Udział we Mszy św. w Bazylice Św. Piotra. Czas wolny. 
Wyjazd z Rzymu w kierunku północnym na nocleg tranzytowy na trasie. 
 



 
Dzień 6: Poniedziałek, 24 października 2016 r. – WENECJA  
Śniadanie w hotelu, dojazd do Wenecji i 9 godzinny pobyt w Wenecji. Przejazd do Wenecji 
– malowniczego miasta ulokowanego na lagunie poprzecinanej licznymi kanałami. 
Przeprawa łodzią do centrum Wenecji. Zwiedzimy przede wszystkim Plac św. Marka  
z Bazyliką św. Marka, która powstała w XI wieku dla przechowania relikwii Świętego, 
które kupcy weneccy wykradli z Aleksandrii. Święty Marek stał się patronem miasta, a 
jego symbol – skrzydlaty lew do dziś jest herbem Wenecji. W trakcie spaceru zobaczymy 
także Pałac Dożów, czyli siedzibę sponsorów i władców miasta, Most Westchnień, 
uważany za jedno z najbardziej romantycznych miejsc świata, Wieżę Zegarową, 
Dzwonnicę oraz Most Rialto – złotników. Wyjazd do Polski – nocny przejazd do kraju. 
 
Dzień 7: Wtorek, 25 października 2016 r. – POWRÓT  
Dojazd do kraju w godzinach południowych. Zakończenie świadczeń 
 

KOSZT: 1.790 zł./osoba 
 
CENA ZAWIERA:  

 transfery klimatyzowanym autokarem,  
 zakwaterowanie w hotelach 3* (lokalny standard) – 5 nocy,  
 wyżywienie 2 x dziennie,  
 opiekę polskiego pilota-tłumacza,  
 materiały informacyjne (mini przewodnik),  
 pamiątki (chusty, przypinki),  
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób 

przewlekłych, bagaż.  
 
CENA NIE ZAWIERA: 

 obligatoryjnych kosztów programowych biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
biletów komunikacji miejskiej w Rzymie, przewodników lokalnych, opłat 
klimatycznych  – około 85 euro/osoba,  

 napojów do obiadokolacji,  
 napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników,  
 wydatków własnych. 

 
UWAGI: 

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju  

1-osobowego 500 zł  
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - 2,5 % kosztu imprezy.  
4. Kurs EUR przyjęty do kalkulacji 4,5 zł. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na  

30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych 
walut Banku PKO SA.  

5. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 40 osób 
 
 
 

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ:  

ks. Michał Haśnik - tel. 510-005-607 – michsem@wp.pl 
 
 


