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Pielgrzymka parafialna do Włoch: Rzym i Toskania - ks. Szafraniak
Rzym (3 pełne dni) - Watykan - Castel Gandolfo - Asyż - Cortona - Florencja -
Siena - Divino Amore

Program

PIELGRZYMKA PARAFIALNA 22-29.10.2022

CENA: 2990 zł + 180 euro

ZAPISY PRZEZ LINK: https://grupy.misjatravel.pl/?h=7TFRR8

PYTANIA: 61 333 22 38

Dzień 1 
Zbióka na lotnisku w Poznaniu, odprawy i przelot do Rzymu.
Rozpoczęcie pielgrzymki do Włoch.  
Po wylądowaniu przejazd do sanktuarium Matki Boskiej Najczystszej
Miłości w okolicy Ciampino. Później transfer do hotelu w okolicy
Rzymu, kolacja, nocleg. Uwaga! W razie późnopopołudniowych lub
wieczornych lądowań w Rzymie, sanktuarium Divino Amore będzie
zrealizowane ostatniego dnia, a osoby lądujące wieczorem nie otrzymają tego
dnia kolacji. 

Dzień 2 
Śniadanie, przejazd do Rzymu, udział w nabożeństwie Anioł Pański (jeśli
Papież będzie obecny w Rzymie). Potem spacer z przewodnikiem przez
Rzym Barokowy - Piazza Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody
Hiszpańskie i na koniec Piazza del Popolo z Bazyliką Najświętszej Marii
Panny Wszystkich Ludzi oraz Bazylika Matki Boskiej Większej, zbudowana w
miejscu, gdzie latem w Rzymie spadł śnieg. W ciągu dnia Msza św. Przejazd
do hotelu, kolacja i nocleg. 

Dzień 3 
Po śniadaniu ponowny wyjazd do Rzymu - Muzea Watykańskie – jedne z
najbogatszych muzeów świata z ogromną kolekcją sztuki greckiej, rzymskiej i
nowożytnej, Galeria Map, arrasy, Sala Sobieskiego oraz Kaplica Sykstyńska.
Przejście do Bazyliki św. Piotra – najważniejszego kościoła w
chrześcijaństwie, modlitwa u grobu św. Jana Pawła II, groty watykańskie z
grobami papieży. Następnie starożytna część Rzymu - Koloseum i Forum
Romanum (oba z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Ołtarz Ojczyzny i Plac
Wenecki. W ciągu dnia Msza św. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 4 
Śniadanie i pobyt w hotelu, czas na refleksję i wypoczynek lub - fakultatywnie
- przejazd do Castel Gandolfo, zwiedzanie Pałacu Apostolskiego (z
zewnątrz). Potem dalsze zwiedzanie Rzymu. Bazylika św. Janów na
Lateranie i Schody Święte. Przejazd do Bazyliki św. Pawła za Murami oraz do
opactwa Tre Fontane, nad którym opiekę sprawują Ojcowie Trapiści.
Nawiedzenie kościoła Quo Vadis, a w ciągu dnia Msza św. Cena 50€, min. 15
os, 40€, min. 30 os. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.  

Dzień 5 
Po śniadaniu przejazd na Plac św. Piotra na Audiencję Generalną (jeśli
Papież będzie w Rzymie), potem wyjazd do Asyżu - Zwiedzanie Bazyliki
Świętego Franciszka z jej słynnymi freskami, Msza św. Następnie spacer po
miasteczku - Piazza del Comune z kościołem Matki Boskiej na Minerwie, dom
narodzin św. Franciszka i bazylika św. Klary. Przejazd do hotelu, kolacja i
nocleg. 

Dzień 6 
Po śniadaniu przejazd do Florencji, spacer przez miasto - kościół Santa
Maria Novella,  baptysterium, katedra florencka, kościół św. Krzyża z grobami
słynnych florentyńczyków, główny plac miasta - Piazza della Signoria z
pomnikiem Dawida, Stary Most (Złotników). Potem przejazd do hotelu,
kolacja, nocleg.  
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Dzień 7 
Po śniadaniu przejazd do Sieny, miasta św. Katarzyny - romańska Katedra ze
słynną amboną, kościół św. Dominika, Piazza del Campo, czyli plac Sieny, na
którym rokrocznie rozgrywany jest wyścig konny, zwany Palio. Ze Sieny
przejazd do Cortony, typowego toskańskiego miasteczka na wzgórzu - mury
miejskie z bramami, panorama fortecy medycejskiej. Przejazd na kolację i
nocleg.  

Dzień 8  
Śniadanie, transfer na lotnisko, odprawy i wylot do Polski. Zakończenie
pielgrzymki do Włoch.

Uwagi praktyczne

aby wyjechać na pielgrzymkę do Włoch wystarczy paszport lub dowód
osobisty
przed wyjazdem na pielgrzymki do Włoch zalecamy wyrobienie w NFZ
karty EKUZ
aby wejść do kościołów, należy mieć spodnie (dla Pań również
spódnicę) za kolana. Koszulki / bluzki na ramiączkach nie są
dopuszczane w świątyniach
śniadania we Włoszech są nieco skromniejsze niż te, do których
przywykliśmy w Polsce, z kolei kolacje są duże, kilkudaniowe, często z
możliwością dokładki. 

Cena zawiera

przelot Poznań – Rzym – Poznań, wraz z bagażem
podręcznym 40x20x25 cm oraz drugą sztuką 55x40x20 cm do 10 kg,
przejazdy we Włoszech klimatyzowanym autobusem,
7 noclegów w hotelach ***/****, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami, 
7 śniadań kontynentalnych wzmocnionych i 7 kolacji (6 kolacji w
przypadku późnych przylotów 1. dnia), 
Msze święte i opiekę duchową,
Opiekę pilota wycieczek,
obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
oraz obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10
zł, 
Ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL + choroby przewlekłe 20 000
euro, NNW 15 000 zł, BP 1000 zł).

Cena nie zawiera

ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (749 zł), 
ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego - 20 kg - od 399 zł;
możliwość dokupienia bagażu jedynie w dniu zawarcia umowy,
dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w
pielgrzymce do Włoch (w tym od skutków chorób przewlekłych,
nowotworowych oraz zakażenia, śmierci lub kwarantanny z powodu
COVID-19), które musi być wykupione w dniu zawarcia umowy z BP
Misja Travel oraz dobrowolnego podwyższenia kwoty gwarancyjnej
ubezpieczenia kosztów leczenia,
dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok
siebie (120 zł / os. za lot w dwie strony), 
dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsce w autobusie we
Włoszech w pierwszych rzędach (50 zł / os.), 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich
rezerwacji, przewodników lokalnych, opłat miejscowych, wjazdowych i
paliwowych, zwyczajowych napiwków oraz słuchawek systemu tour
audio guide - koszt 180 euro / os., płatne pilotowi, 
fakultatywnej wycieczki do Bazylik Rzymu, katakumb oraz do Castel
Gandolfo, 
napojów do kolacji.

Drukuj  Zamknij


