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Włochy Północne dla Młodzieży  

i Młodych duchem 
Svety Kopeck – Jaskinia Balcarka – Wiedeń – Monte Lussari – Madonna della Corona –  

Masero 

 Turyn – Pollone – Oropa – Sassello – Padwa 
 

                                                                    DZIEŃ 1 

 

Wyjazd ze Skarżyska Kamienna we wczesnych godzinach porannych i przejazd do Svetego 

Kopecka: Msza święta w najważniejszym sanktuarium maryjnym Moraw. Dalszy przejazd 

do jednej z jaskiń Morawskiego Krasu – Jaskinia Balcarka. Obiadokolacja i nocleg w okolicy. 

 

DZIEŃ 2 

Po śniadaniu przejazd do Wiednia: zwiedzanie z przewodnikiem 

lokalnym Katedry Św. Szczepana, wiedeński pałac władców Austrii 

– Hofburg – z zewnątrz, Kahlenberg – Msza  święta na wzgórzu z 

którego odbyła się odsiecz wiedeńska. Dalszy przejazd na 

obiadokolację i nocleg w okolicy Tarvisio. 

 

DZIEŃ 3 

Po śniadaniu wjazd kolejką gondolową na Monte Lussari 

(1770 m n.p.m. Alpy Julijskie). Sanktuarium maryjne, z 

początku XIV w., modlitwa przy cudownej figurze Matki 

Bożej z Dzieciątkiem, Msza święta. Zejście szlakiem do 

autokaru – około 3,5 godziny. Przejazd na obiadokolację i 

nocleg w okolicy Spiazzi. 

 

DZIEŃ 4 
Po śniadaniu przejście  do Sanktuarium Madonna della Corona: 

Msza święta i modlitwa w  malowniczym Sanktuarium ukrytym na 

górze Monte Baldo;  Przejazd na 2 godzinny 

odpoczynek nad jeziorem Garda. Dalszy przejazd 

do Masero: kościół św. Rodziny,  modlitwa przy 

grobie św. Joanny Beretty Molla (40 lat) – 

zapoznanie się z życiem św. matki i  żony. 

Obiadokolacja i nocleg w okolicy Turynu.  
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DZIEŃ 5 

Po śniadaniu przejazd do Turynu – nawiedzenie Katedry w 

Turynie z grobem bł. Frassatiego (24 lata) oraz  modlitwa w 

bliskości Całunu Turyńskiego, nawiedzenie Valdocco – miejsca 

związanego ze  św. Janem Bosco i św. Dominkiem Savio (15 lat). 

Msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki.  

Dalszy przejazd do Pollone – miejsce związane z bł. Jerzym 

Frassatim: kościół parafialny, cmentarz na którym był pochowany, dom 

rodzinny i spotkanie z krewną – Panią Wandą Gawrońską. Przejazd do Sanktuarium Oropa: 

słynne Sanktuarium Maryjne (znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO) 

położone na górze Monte Mucrone (1200 m. 

n.p.m.). Spacer słynną „pasegiata dei preti” – 

jeden z ulubionych szlaków bł. Piotra Jerzego 

Frasattiego. Przejazd na obiadokolację i 

nocleg w okolicę Aqui Terme.  

 

 DZIEŃ 6 

Po śniadaniu przejazd do 

Sassello: zapoznanie się z życiem bł. Chiary Luce Badano (19 lat). Msza 

święta w kościele parafialnym, dom rodzinny. Modlitwa przy grobie 

młodej błogosławionej. Dalszy  przejazd na 3 godzinny odpoczynek nad 

morzem. Powrót na obiadokolację i nocleg w okolicę Aqui Terme.  

 

 DZIEŃ 7 

Po śniadaniu przejazd do  Padwy: Prato della Valle – 

słynny plac padewski, nawiedzenie Bazyliki św. 

Antoniego – modlitwa przy grobie świętego. 

Obiadokolacja i nocleg w okolicy Tarvisio. 

 DZIEŃ 8 
Po śniadaniu  powrót przez Austrię i Czechy na 

miejsce zbiórki. W drodze powrotnej ciepły posiłek po stronie Republiki Czeskiej. Powrót w 

późnych godzinach nocnych.  

 

Cena: na zapytanie 
 

ŚWIADCZENIA: 
- przejazd autokarem turystycznym z   DVD, barkiem i klimatyzacją. 

- obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

-  7 noclegów w hotelach *** (pokoje 2-, 3-osobowe )  

-  7 obiadokolacji i 7 śniadań wzmocnionych 

-  obiad w drodze powrotnej 

-  opieka pilota wycieczek zagranicznych 

-  ubezpieczenie NNW i KL 

UWAGI - Cena nie zawiera: - parkingów, opłat w sanktuariach, przewodników lokalnych, i kosztów związanych z realizacją 

programu ( 50 euro młodzież , 60 euro dorośli – zbierane w autokarze,) 

- dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób przewlekłych) 

- napojów do obiadokolacji 
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