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Pielgrzymka do grobów św. ojca Pio i św. 

Jana Pawła II 
z odpoczynkiem nad morzem 

 

Pielgrzymujemy autokarem z platformą dla osób 

niepełnosprawnych ! 
 

DZIEŃ 1 
21.05.2023, niedziela 

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych i przejazd przez 

Republikę Czeską, Austrię do Włoch. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Padwy. 

 

DZIEŃ 2 
22.05.2023, poniedziałek 

Padwa 

Po śniadaniu przyjedziemy do centrum Padwy, gdzie zobaczymy słynny plac 

Prato della Vale – największy plac miasta otoczony zabytkowymi kamienicami, a 

następnie udamy się do Bazyliki św. Antoniego. Po Mszy św. będzie czas wolny 

na indywidualną modlitwę przy grobie świętego Antoniego oraz czas na kawę, 

lody oraz pamiątki. Po czasie wolnym przejedziemy na obiadokolację i nocleg do 

pięknej Umbrii. 

 

DZIEŃ 3 
23.05.2023, wtorek 

Po śniadaniu wyruszymy do Cascii,  gdzie  nawiedzimy grób św. Rity – patronki spraw trudnych i 

beznadziejnych. Po mszy świętej będziemy mieli okazję do indywidualnej modlitwy przy grobie św. Rity.  

Następnie przejedziemy do Roccaporeny, gdzie zobaczymy dom, w 

którym urodziła się św. Rita, miejsce, gdzie mieszkała wraz z mężem i 

synami. Pomodlimy się w kościele, w którym, wzięła ślub z Paolo i 

gdzie były chrzczone jej dzieci. Tego dnia obiadokolacja i nocleg w 

okolicy Rzymu. 

 

DZIEŃ 4 
24.05.2023, środa 

Rzym 

Wcześnie się obudzimy, by po śniadaniu udać się do Rzymu na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Po 

uczestnictwie w Audiencji Generalnej będzie czas wolny na zakup dewocjonaliów, a następnie spotkamy 

się z przewodnikiem lokalnym i udamy się na zwiedzanie Rzymu. W trakcie spaceru zobaczymy Zamek 

Anioła, słynny Plac Navona z Fontanną Czterech Rzek, Panteon z zewnątrz. Przy słynnej Fontannie di 

Trevi będziemy mieli czas na skosztowanie pizzy włoskiej, kupno lodów oraz kawy. Na koniec dnia 

udamy się na  Plac Hiszpański, gdzie zrobimy zdjęcia przy słynnych 

schodach. Tego dnia Msza święta będzie w jednym z kościołów 

rzymskich. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Rzymu. 

 

DZIEŃ 5 
25.05.2023, czwartek 

Rzym 

Po śniadaniu pojedziemy do Rzymu, gdzie wraz z przewodnikiem 

lokalnym zobaczymy m.in. słynne wzgórze kapitolińskie, Forum 

Romanum oraz Koloseum z zewnątrz. Po eucharystii w jednym z kościołów rzymskich oraz po czasie 

wolnym przemieścimy się do Bazyliki św. Piotra, gdzie pomodlimy się przy grobie św. Jana Pawła II, 
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udamy się do Grot Watykańskich, by nawiedzić grób św. Piotra oraz papieża Benedykta XVI. Powrót na 

obiadokolację i nocleg. 

 

DZIEŃ 6 
26.05.2023, piątek 

Pompeje 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu udamy się do Pompejów, gdzie nawiedzimy grób  bł. Bartłomieja 

Longo (słynny budowniczy Bazyliki Pompejańskiej). Następnie pomodlimy się przed obrazem Matki 

Bożej Różańcowej, a po mszy świętej będziemy mieli czas na indywidualną modlitwę, kupno pamiątek czy 

lodów. Po czasie wolnym przejedziemy na obiadokolację i nocleg do San Giovanni Rotondo. 

 

DZIEŃ 7 
27.05.2023, sobota 

San Giovanni Rotondo 

Po śniadaniu przemieścimy się do Sanktuarium św. Ojca Pio w San Giovanni 

Rotondo i nawiedzimy Bazylikę Matki Bożej Łaskawej, Kościół antyczny, w 

którym przez 52 lata sprawował Eucharystię ojciec Pio. Po mszy św. udamy się 

do muzeum św. Ojca Pio, gdzie zobaczymy m.in. celę świętego i krzyż, pod 

którym dostał stygmaty. Przed czasem wolnym przejdziemy do Bazyliki Ojca Pio, gdzie będziemy mogli 

pomodlić się przy grobie świętego. W czasie wolnym będzie można napisać list do 

św. ojca Pio, zakupić dewocjonalia czy indywidualnie pójść na pizzę, lody, kawę itp. 

Po obiadokolacji możliwość uczestnictwa w modlitwie różańcowej przy grobie św. 

ojca Pio. Nocleg w San Giovanni Rotondo.   

 

DZIEŃ 8 
28.05.2023,  niedziela 

Manopello 

Po wczesnym śniadaniu udamy się do Manopello, by kontemplować 

Zmartwychwstałe Oblicze Pana Jezusa, odbite na chuście z jedwabiu morskiego. O 

chuście św. ojciec Pio powiedział, że „jest najważniejszą relikwią, którą po sobie 

zostawił Jezus Chrystus. Po Eucharystii ruszymy w okolice miejscowości Rimini, gdzie będziemy mogli 

już tego dnia odpocząć nad brzegiem morza. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Rimini. 

 

DZIEŃ 9 
29.05.2023, poniedziałek 

Po śniadaniu będziemy 

odpoczywać nad 

Adriatykiem. 

Obiadokolacja i nocleg w 

okolicy Rimini 

 

DZIEŃ 10 
30.05.2023, wtorek 

Po śniadaniu całodniowy przejazd przez 

Włochy, Austrię i Republikę Czeską na miejsce 

zbiórki. Powrót w późnych godzinach nocnych. 

Zakończenie pielgrzymki. 

 

Cena: 410 euro plus 1300 zł* - 
kalkulacja dla grupy min. 50 osób 
 

ŚWIADCZENIA: 
- przejazd autokarem z platformą dla osób 

niepełnosprawnych. 

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

- 9 obiadokolacji i 9 śniadań 

- opieka pilota wycieczek zagranicznych 

- ubezpieczenie NNW i KL 

 

 

 

UWAGI - Cena nie zawiera:  

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, parkingów, 

opłat w sanktuariach, przewodników lokalnych,  wjazdów 

do miast, opłat autostradowych i innych kosztów 

związanych z realizacją programu ( 80 Euro – zbierane w 

autokarze) 

- dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób 

przewlekłych, kosztów rezygnacji  ) 

- napoi do obiadokolacji 

- obowiązkowej składki na TFG i TFP – 20 zł płatne na 

spotkaniu organizacyjnym 

*Cena kalkulowana w XI.2022 – jeżeli nastąpi zmiana cen 

paliwa lub zmniejszy się grupa, biuro zastrzega sobie 

rekalkulację kosztów. 

PROGRAM JEST RAMOWY I MOŻE ULEC ZMIANIE 
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