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Pielgrzymka 

szlakiem włoskich 

świętych 
z odpoczynkiem nad 

morzem. 
DZIEŃ 1 

12.07.2023, środa 

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych i przejazd 

przez Republikę Czeską, Austrię do Włoch. Obiadokolacja 

i nocleg w okolicy Padwy. 

 

DZIEŃ 2 

13.07.2023, czwartek 

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 czy kupno pamiątek. Po czasie 

wolnym udamy się do Sanktuarium św. Leopolda Mandica, 

gdzie pomodlimy się przy grobie świętego spowiednika 

będącego patronem osób chorych na raka.  Dalszy przejazd 

na obiadokolację i nocleg w okolicę Asyżu. 

 

 

DZIEŃ 3 

14.07.2023, piątek 

Asyż, Cascia 

Po śniadaniu udamy się do Asyżu, 

gdzie pierwsze kroki skierujemy do 

grobu św. Franciszka, który złożony 

jest w krypcie przepięknej 

średniowiecznej Bazyliki św. 

Franciszka, słynącej m.in. ze 

słynnych fresków Giotto di 

Bondone. Po Eucharystii i indywidualnej modlitwie udamy 

się na spacer po średniowiecznym Asyżu, kierując się do 

domu rodzinnego św. Franciszka i  do Bazyliki św. Klary. 

Po pokłonieniu się przed krzyżem, z którego Jezus zaprosił 

Franciszka do „odbudowania kościoła” oraz po modlitwie 

przy grobie św. Klary, będzie czas wolny na wypicie 

włoskiej kawy, spróbowania włoskich lodów, pizzy lub 

kupno pamiątek. Na koniec pobytu w Asyżu przejdziemy 

do kościoła Santa Maria Maggiore, gdzie nawiedzimy grób 

bł. Carla Acutis, internetowego 15-letniego geniusza, który 

szczególnie ukochał sobie Eucharystię. Następnie 

wyruszymy do Cascia,  gdzie  nawiedzimy grób św. Rity – 

patronki spraw trudnych i beznadziejnych. W Bazylice św. 

Rity będziemy mieli okazję do indywidualnej modlitwy 

przy grobie św. Rity  oraz czas na 

kupno dewocjonaliów i pamiątek. 

Następnie przejedziemy na 

obiadokolację i nocleg do hotelu w 

okolicę Rzymu, gdzie będziemy 

zakwaterowani trzy noce.  

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 4 

15.07.2023, sobota 

Rzym 

Po śniadaniu pojedziemy do Rzymu, by 

wraz z przewodnikiem lokalnym udać 

się do Bazyliki św. Piotra, gdzie  

będziemy mieli okazję pomodlić się przy grobie św. Jana 

Pawła II, udać się do Grot Watykańskich, by nawiedzić 

grób św. Piotra oraz papieża Benedykta XVI. Następnie po 

czasie wolnym przeznaczonym na kawę lub  na zakup 

dewocjonaliów, ponownie spotkamy się z przewodnikiem 

lokalnym i udamy się na dalsze 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 hiszpańskich. Tego dnia 

Msza święta będzie w jednym z kościołów rzymskich. 

Przed powrotem na obiadokolację i nocleg przejedziemy się 

autokarem, by zobaczyć Koloseum z zewnątrz.  

                                                

DZIEŃ 5 

16.07.2023, niedziela 

Rzym 

Nettuno 

Po śniadaniu udamy się do 

miejscowości  Nettuno, gdzie nawiedzimy usytuowane nad 

brzegiem Adriatyku piękne Sanktuarium Matki Bożej 

Łaskawej z cudami słynącym obrazem Matki Bożej. W 

kryptach kościoła znajduje się grób św. Marii Goretti, 11- 

letniej męczennicy z początku XX wieku, która zginęła, 

broniąc czystości, a przed śmiercią przebaczyła swojemu 

oprawcy. Po Mszy świętej i modlitwie 

przy grobie św. Marii Goretti udamy się 

na kilkugodzinny odpoczynek nad 

Adriatykiem. Pod wieczór wrócimy na 

ostatnią obiadokolację i  nocleg w okolicę 

Rzymu. 
 

DZIEŃ 6 

17.07.2023, poniedziałek 

Pompeje, Pietrelcina 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu 

udamy się do Pompejów, gdzie nawiedzimy 

grób bł. Bartłomieja Longo (były satanista, 

patron osób uzależnionych, słynny 

budowniczy Bazyliki Matki Bożej 

Pompejańskiej). Następnie pomodlimy się przed obrazem 

Matki Bożej Różańcowej, a po mszy świętej będziemy 

mieli czas wolny na indywidualną 

modlitwę, kupno pamiątek, 

skosztowanie włoskiego espresso, lodów 

itp. Po czasie wolnym przejedziemy do 

urokliwego miasteczka  Pietrelcina tj. 

rodzinne miasto św. ojca Pio, gdzie 

odwiedzimy m.in. kościół Matki Bożej 

Anielskiej, w którym ojciec Pio 

spowiadał na początku swojej drogi 

kapłańskiej,  kościół św. Anny, gdzie był chrzczony i gdzie 

miała miejsce jego Msza prymicyjna. Zobaczymy też dom 

urodzenia św. ojca Pio oraz słynną Torettę, gdzie mieszkał i 
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gdzie był atakowany przez złego ducha. Po czasie wolnym 

przejedziemy do San Giovanni  Rotondo, gdzie będziemy 

zakwaterowani trzy noce. Po obiadokolacji osoby chętne 

będą mogły uczestniczyć w modlitwie różańcowej, przy 

grobie św. ojca Pio.  

 

DZIEŃ 7 

18.07.2023, wtorek 

San Giovanni Rotondo. Monte 

San Angelo 

Po śniadaniu udamy się do 

Sanktuarium św. ojca Pio i 

nawiedzimy Bazylikę Matki Bożej Łaskawej, Kościół 

Antyczny, w którym przez 52 lata sprawował Eucharystię 

oraz spowiadał święty stygmatyk. Po mszy św. udamy się 

do muzeum św. ojca Pio, gdzie zobaczymy m.in. celę 

świętego i krzyż, pod którym dostał stygmaty. Następnie 

wraz z przewodnikiem lokalnym,  przejdziemy do Bazyliki 

ojca Pio i pomodlimy się przy grobie świętego. W czasie 

wolnym będzie możliwość napisania listu do św. ojca Pio, 

kupno dewocjonaliów, czy indywidualnie pójść na pizzę, 

lody, kawę itp. Około 15:00 autokarem udamy się do 

Monte San Angelo, gdzie nawiedzimy słynną grotę 

związaną z objawieniami św. Michała Archanioła, który 

powiedział, że „w miejscu tym prośby będą wysłuchiwane, 

a grzechy odpuszczane”. Przed powrotem na obiadokolację, 

udamy się na degustację wina, 

oliwy i będziemy mogli 

zakupić produkty z regionu 

Puglia. Wieczorem możliwość 

uczestnictwa w modlitwie 

różańcowej przy grobie św. 

ojca Pio.  

 

Dzień 8 

19.07.2023, środa 

San Giovanni Rotondo 

Rano udamy się na Mszę św. do 

Sanktuarium św. ojca Pio, po 

śniadaniu przejedziemy na 

kilkugodzinny wypoczynek nad morzem. Około 17:00 

wrócimy na obiadokolację i ostatni nocleg w hotelu w San 

Giovanni Rotondo. Wieczorem możliwość uczestnictwa w 

modlitwie różańcowej przy grobie św. ojca Pio.  

Cena:  

         420 euro + 1200 zł* - przy grupie 51 osobowej 

             440 euro + 1300 zł – przy grupie 46 osobowej 

             450 euro + 1400 zł – przy grupie 41 osobowej 

DZIEŃ 9 

20.07.2023, czwartek 

Manopello, Isola di Gran Sasso 

Po wczesnym śniadaniu udamy się do Manopello, by 

kontemplować Zmartwychwstałe Oblicze Pana Jezusa, 

odbite na chuście z jedwabiu morskiego – o której m.in. św. 

ojciec Pio powiedział, że „jest najważniejszą relikwią, którą 

po sobie zostawił Jezus Chrystus”. Po mszy świętej 

pojedziemy do Isola di Gran Sasso, by nawiedzić grób 

patrona młodzieży włoskiej a zarazem „ świętego 

uśmiechu”, tj. Gabriela Possenti. Dalszy przejazd na 

obiadokolację i nocleg w okolicę Rimini. 

.Wieczorem każdy będzie mógł 

indywidualnie wyjść do włoskiej 

kawiarni, czy przejść się deptakiem 

nadmorskim.  

 

DZIEŃ 21.07.2023, piątek 

Po śniadaniu cały dzień na indywidalny 

odpoczynek nad Adriatykiem, 

obiadokolacja i nocleg w okolicy Rimini. 

 

DZIEŃ 11 

22.07.2023, sobota 

Wenecja 

Po śniadaniu wyruszymy do miejscowości Chioggia, z 

której udamy się na prywatny rejs statkiem w stronę placu 

św. Marka w Wenecji. Wraz z przewodnikiem lokalnym 

będziemy podziwiać słynny most westchnień i zwiedzimy 

przepiękną bizantyjską Bazylikę Św. Marka, gdzie można 

będzie pomodlić się w bliskości relikwii św. Marka. 

Następnie wraz z przewodnikiem udamy się spod Pałacu 

Dożów na spacer wąskimi, poprzecinanymi kanałami 

uliczkami miasta. Spacer zakończymy na słynnym moście 

Rialto, gdzie będzie czas na skosztowanie kawy, 

spróbowanie lodów czy kupno pamiątek (ozdoby ze szkła z 

wyspy Murano, wyroby galanteryjne itp.). Chętni będą 

mogli popłyną słynną gondolą wenecką – pilot wycieczki 

służy pomocą przy rezerwacji gondoli. Około 17:00 

wrócimy do Bazyliki św. Marka na naszą ostatnią wspólną 

mszę świętą. Po czasie wolnym pożegnalny rej statkiem do 

Chioggi. Nocny przejazd przez Włochy, Austrię i 

Republikę Czeską na miejsce zbiórki. 

  

DZIEŃ 12 

23.07.2023, niedziela 

Powrót w późnych godzinach 

porannych. Zakończenie 

pielgrzymki

Uwaga ! Osoby, które jadą z naszym biurem po raz 

trzeci, mają zniżkę  w kwocie 100 zł. 

ŚWIADCZENIA: 

- przejazd autokarem turystycznym z WC, DVD, barkiem i klimatyzacją. 

- 10 noclegów w hotelach *** w tym 2 nad Adriatykiem (pokoje 2-, 3-

osobowe )  
- 10 obiadokolacji i 10 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 ( 120 

Euro – zbierane w autokarze) 

- dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób przewlekłych ) 

- 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 
opłat hotelowych, biuro zastrzega sobie rekalkulację kosztów. 

PROGRAM JEST RAMOWY I MOŻE ULEC ZMIANIE 
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