
 

 

 

 

 

 

 

Włochy samolotem inaczej 19.02-24.02.2018 

 

Śladami Świętych i Błogosławionych  

 

RZYM – CASCIA – MONTE CASSINO – WEZUWIUSZ – POMPEJE – NEAPOL 

 

Dzień 1. 19.02 –poniedziałek     POLSKA - RZYM 

Wylot z lotniska Warszawa – Modlin o godz. 09:30 do Rzymu, planowy przylot godz. 11:30. 

Transfer do Rzymu – zwiedzanie Wiecznego Miasta.  

Obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień2. 20.02 – wtorek          RZYM - CASCIA 

Wczesne śniadanie. Przejazd na mszę św. w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II. Zwiedzanie Bazyliki i Placu św. 

Piotra.Przejazd do Casci - Sanktuarium Św. Rity, która jest patronką m.in. trudnych spraw.Nawiedzenie Sanktuarium – msza 

św., następnie czas wolny.  

Obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień3. 21.02 – środa           MONTE CASSINO - NEAPOL 
Śniadanie. Przejazd do Neapolu. Po drodze postój na Monte Cassino – chwila zadumy na Polskim Cmentarzu Żołnierzy  gen. 

Andersa.  

Obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 4. 22.02. - czwartek    NEAPOL 
Śniadanie. Zwiedzanie miasta: Katedra i katakumby św. Januarego, spacer waskimi uliczkami starowki: charakterystyczna uliczka 

szopkarzy neapolitanskich, Spaccanapoli. Czas wolny. 

Obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 5. 23.02. piątek        WEZUWIUSZ - POMPEJE 

Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie wulkanu Wezuwiusz – jednego z dwóch aktywnych wulkanów na kontynentalnej części Europy. 

Wezuwiusz – jeden z 5 najniebezpieczniejszych wulkanów świata. Najbardziej znany jest z wybuchu 24.08. 79 r., w którym 

zniszczone zostały miasta: Pompeje, Herkulanum, Stabie. Następnie Pompeje- pozostałości jednego z miast oraz Nowe Pompeje, 

które sązwiązanez Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej - dziełemBartłomieja Longo – beatyfikowanego w 1980r. przez Ojca 

św. Jana Pawła II, autora i gorącego orędownika Nowenny Pompejańskiej. 

Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień6. 24.02. sobota NEAPOL - POLSKA 

Śniadanie.Kościół della Trinità Maggiore–w bocznym ołtarzu znajdują się relikwie św. Giuseppe Moscati(w nawie bocznej 

jego gabinet lekarski), neapolitańskiego lekarza o wielkim sercu, kanonizowanego przez Jana Pawła II w 1987r . Sanktuarium 

pokryte jest wotami wiernych, jako wdzięczność za uzdrowienia.  Czas wolny na prywatną modlitwę.  

Przejazd na lotnisko, odlot 16:25 do Krakowa, planowy przylot godz.18:25 

 

Cena: 2500 PLN 

 

Świadczenia: 

- przelot samolotem (godziny podane w programie mogą ulec zmianie) z bagażem podręcznym  

nieprzekraczających 55 x 40 x 20 cm do 10 kg oraz dodatkowa torebka o wymiarach 35 x 20 x 20 cm cm. 

Bagaż ten musi się mieścić pod siedzeniem przed pasażerem lub na  

górnej półce. Na podstawie doświadczenia biura najlepiej spakować się  do plecaka lub miękkiej torby.  

W razie sprawdzenia wielkości można mu zawsze nadać wymagany kształt, w przeciwieństwie do walizki.  

- transfery autokarem na miejscu 

- zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem 

- ubezpieczenie KL, NW 

- opieka duszpasterza i pilota/przewodnika 

- dopłata do bagażu rejestrowanego 220 zł w 2 strony 

 

Na realizację programu obowiązkowo 70 euro 

 

Uwaga: program jest ramowy, kolejność realizacji programu oraz godziny wylotów mogą ulec zmianie. 

              Dokładny program i godziny lotów podamy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pielgrzymki. 



 

Zapisy do 31 października 2017 roku u Ks. Jacka Malewskiego  i  Ks. Damiana 

Wojdyły 

Dane potrzebne do zapisu: 

- imię i nazwisko,  

- data urodzenia,  

- adres zamieszkania,  

- nr dokumentu tożsamości ( dowodu lub paszportu oraz data jego ważności) 

 

Wpłaty: 

1. przy zapisie 750 zł ( zaliczka na bilety lotnicze) 

2. dopłata 875 zł do 30.11.2017 

3. dopłata do całości  (875 zł) do 31.12.2017 

Numer konta:  42858900060000002435370001 

Tytułem: Pielgrzymka do Włoch: 19.02-24.02.2018 

 

Kontakt:  

Bazylika Katedralna w Kielcach 

Ks. Jacek Malewski 

Numer telefonu: 697 237 356 

Ks. Damian Wojdyła 

Numer telefonu: 664 902 094 

Biuro Podróży Centrum Travel 

ul. Pawia 34/15 

31-154 Kraków 

tel/fax: 12 4218780; tel: 12 4218540 

www.centrum.travel.pl 

 


