PIELGRZYMKA DO WŁOCH
PUCK –PADWA- LORETO – CASCIA – SAN GIOVANNI ROTONDO
MONTE SAN ANGELO–LANCIANO-MANOPELLO – RZYM
MONTE CASSINO-PUCK

1 . DZIEŃ – 14-06 Niedziela
6:00 wyjazd przejazd do hotelu w okolicy Brna, obiadokolacja nocleg. Po drodze
przerwa w restauracji na posiłek koło Łodzi we własnym zakresie.
2 . DZIEŃ – 15-06 poniedziałek
Śniadanie przejazd przez Austrię trasą widokową Alp do Padwy. Zwiedzanie Bazyliki
św. Antoniego, spacer po mieście przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3 . DZIEŃ – 16-06 wtorek
Śniadanie przejazd do Loreto, nawiedzenie Bazyliki i Sanktuarium Santa Casa
wyjazd do hotelu w okolice Casci, obiadokolacja i nocleg.
4 . DZIEŃ – 17-06 środa
Śniadanie, przejazd do Cascia miasta św. Rity gdzie zobaczymy klasztor oraz
kościół z relikwiami, wyjazd do hotelu w San G. Rotondo miasta św. O. Pio,
spacer po mieście, obiadokolacja i nocleg.
5 . DZIEŃ – 18-06 czwartek
Śniadanie, przejazd do Monte San Angelo, zobaczymy Sanktuarium św. Michała
Archanioła, powrót do hotelu, zwiedzanie Sanktuarium O. Pio obiadokolacja i nocleg.
6 . DZIEŃ – 19-06 piątek
Śniadanie, przejazd do Lanciano, gdzie nawiedzimy Kościół Cudu
Eucharystycznego, wyjazd do Manopello, gdzie znajduje się chusta św. Weroniki,
dojazd do hotelu w okolicy Rzymu, obiadokolacja i nocleg.
7 . DZIEŃ – 20-06 sobota

Śniadanie, potem zwiedzanie Rzymu z
przewodnikiem zobaczymy Bazylikę Św.
Piotra nawiedzimy grób Jana Pawła II,
zamek Św. Anioła, Via dei Coronari,
Piazza Navona, Panteon, Schody
Hiszpańskie, Fontanna di Trevi - tutaj
przerwa na toalety /lody, Plac Wenecki
– Ołtarz Ojczyzny, Rynki Cesarskie,
Kolumna Trajana, Wzgórze Kapitol,
Forum
Romanum
(zewnątrz),
Koloseum (z zewnątrz) powrót na
obiadokolacje i nocleg.
8 . DZIEŃ – 21-06 Niedziela
Śniadanie, przejazd do Watykanu uczestnictwo w modlitwie „Anioł Pański”. Wyjazd
do Monte Cassino, zwiedzanie średniowiecznego opactwa Benedyktynów, bazyliki.
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy oraz modlitwa na cmentarzu, powrót do Rzymu,
dalsze zwiedzanie miasta z przewodnikiem, powrót na obiadokolacje i nocleg.
9 . DZIEŃ – 22-06 poniedziałek
Śniadanie, przejazd do Asyżu, zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka i św. Klary, spacer
po mieście, wyjazd do hotelu w Chianciano Terme, obiadokolacja i nocleg.
10 . DZIEŃ – piątek 23-06 wtorek
Śniadanie, przejazd przez Austrię w okolice Brna, obiadokolacja i nocleg.
11 . DZIEŃ – sobota 24-06 środa
Śniadanie, wyjazd do Polski, obiadokolacja we własnym zakresie na trasie.
Cena obejmuje:
• Przejazd komfortowym autokarem z WC, video, cafe bar • opiekę pilota,
przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL, • zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 osobowe z
łazienkami • wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja (bez napojów) zgodnie z
programem • słuchawki dla każdego uczestnika.
SZACOWANA CENA PIELGRZYMKI 2600 zł + około 30 Euro na wstępy

Zapisy w biurze parafialnym, w sklepiku i u ks. Artura (do 1 marca)

UWAGA!!! *kolejność programu może ulec
zmianie.
ZAPRASZAM ks. Artur

