
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   

         

   
 

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001  
 

  

 
 

PIELGRZYMKA DO RZYMU (samolotem) 
– Udział w Pielgrzymce Narodowej z okazji Roku Miłosierdzia –  

19 – 24 października 2016 r. 
 

 
 
DZIEŃ 1: Środa, 19 października 2016 r. – WYJAZD  
O ustalonej godzinie wyjazd z Kielc autokarem. Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed 
wylotem. Przelot do Rzymu – transfer do hotelu pod Rzymem. Obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 2: Czwartek, 20 października 2016 r. – RZYM  
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Rzymu kolejką. Zwiedzanie Bazylik papieskich: Bazylika 
św. Pawła za Murami, Bazylika Santa Maria Maggiore. Bazyliki papieskie w Rzymie, 
nazywane też większymi lub patriarchalnymi to Bazyliki, nad którymi bezpośrednie 
zwierzchnictwo sprawuje Ojciec Święty. Wewnątrz znajduje się tron i ołtarz 
zarezerwowany specjalnie dla papieża lub upoważnionego prałata. Następnie zwiedzanie 
Rzymu Antycznego – Plac Wenecki, Kolumna Trajana, Kapitol, Forum Romanum, 
Koloseum (z zewnątrz). Powrót do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg 

Udział we Mszy św. w Bazylice Santa Maria Maggiore. 
 
DZIEŃ 3: Piątek, 21 października 2016 r. – RZYM  
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Rzymu kolejką. 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. Powrót do hotelu. 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. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg 
 
Dzień 6: Poniedziałek, 24 października 2016 r. – RZYM - POWRÓT  
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Powrót do kraju, zakończenie świadczeń. 
 

KOSZT: 2.390 zł./osoba 
 
CENA ZAWIERA:  

 przelot Warszawa-Rzym-Warszawa lub Katowice-Rzym-Warszawa w cenie 990 zł. 
(cena była skalkulowana na dzień 24.02.2016 r. – może ulec zmianie), bagaż 
podręczny o wadze nie przekraczającej 10 kg o  wymiarach 55x40x20  cm (bagaż  
o  w/w wymiarach  mieści  w  luku  bagażowym  samolotu  nad  siedzeniami  
pasażerów) oraz  torebka damska lub męska saszetka  o wymiarach 35x20x20 cm,  

 transfer klimatyzowanym autokarem z i na lotnisko,  
 zakwaterowanie w hotelu 3* „Dei Leoni” w Monterotondo (lokalny standard),  
 wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, 
 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 65 euro/osoba,  

 napojów do obiadokolacji,  
 napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników,  
 transportu z Kielc na lotnisko, 
 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 220 zł  
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - 2,8 % kosztu imprezy.  
4. Możliwość wykupu bagażu głównego w cenie 175 zł./osoba – 15 kg 
5. 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.  

6. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 40 osób 
 
 

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ:  

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


