PIELGRZYMKA MARZEŃ – WŁOCHY
śladami św. Jana Pawła II, św. Marii de Mattias, Ojca Matteo da Agnone, św. Ojca
Pio, św. Michała Archanioła, św. Rity, św. Franciszka, św. Klary, św. Marka
Termin : 24.05. 2019 - 01.06.2019
Cena : 1 895 PLN
1 DZIEŃ
Zbiórka uczestników. Bezpośredni przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2DZIEŃ
Przyjazd do RZYMU, zwiedzanie barokowego Rzymu oraz spacer śladami starożytnych
Rzymian. Przejazd do hotelu obiadokolacja, nocleg.
3DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do WATYKANU, udział w modlitwie Anioł Pański ( przy pobycie Ojca
Świętego na Watykanie ). Następnie zwiedzanie: Plac i Bazylika św. Piotra na Watykanie z jej
niezliczonymi dziełami sztuki, m.in. baldachimem wykonanym przez Berniniego, posągiem Św.
Piotra na tronie i Pietą Michała Anioła; nawiedzenie relikwii Świętego Jana Pawła II. Czas
wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd na MONTE CASSINO, miejsca heroicznych walk wojsk polskich w czasie
II wojny światowej. Zwiedzanie zrujnowanego w czasie działań wojennych i misternie
odbudowanego Opactwa Benedyktynów oraz wizyta na Polskim Cmentarzu Wojennym, gdzie
przybywających wita napis „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”. .
Przejazd na PÓŁWYSEP GARGANO do SAN GIOVANNI ROTONDO. Przejazd do hotelu
obiadokolacja, nocleg.
5DZIEŃ
Śniadanie. Całodzienny pobyt na Półwyspie Gargano. W mieście św. Ojca Pio nawiedzimy:
Bazylikę Matki Boskiej Łaskawej, Bazylikę św. Ojca Pio wraz z kaplicą grobu, zabudowania
klasztorne z licznymi pamiątkami i relikwiami świętego Ojca Pio. Po południu przejazd do
MONTE SANT’ ANGELO – nawiedzenie sanktuarium św. Michała Archanioła. Powrót do
SAN GIOVANNI ROTONDO. Obiadokolacja, nocleg.
6DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do SERRACAPRIOLA, gdzie w kościele przy Klasztorze Kapucynów
znajduje się grób Sługi Bożego Ojca Matteo - egzorcysty zmarłego w 1616 roku. Ojciec
Matteo da Agnone był niezwykłym kaznodzieją i egzorcystą. Żył na przełomie XVI-XVII
wieku. Swoją ogromną pokorą i nieustanną modlitwą uwalniał od działania złego ducha. Przy
jego grobie nawet teraz dochodzi do cudownych uzdrowień i uwolnień od dręczeń
demonicznych.. Następnie przejazd do CASCIA, miasta św. Rity – czczonej jako patronki
spraw trudnych i beznadziejnych oraz kobiet we wszystkich stanach. Relikwie Świętej Rity,
znajdują się w sarkofagu bazyliki w Cascia. Przejazd do hotelu obiadokolacja, nocleg.
7DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do miejsca urodzenia św. Rity- ROCCAPORENA. Następnie przejazd do
ASYŻU, zwiedzanie miasteczka: Bazylika Matki Bożej Anielskiej - kolebka zakonu
franciszkańskiego - z "Porcjunkulą"; Bazylika św. Franciszka, piętrowa świątynia z cyklem
fresków Giotta, opisującym życie św. Franciszka, znajduje się na Liście światowego
dziedzictwa kultury UNESCO; spacer średniowiecznymi uliczkami miasta do Piazza Comune i
Bazyliki św. Klary, w której znajduje się Kaplica Ukrzyżowania z zabytkowym krucyfiksem, z
którego przemówił Jezus Chrystus do Franciszka. Przejazd do hotelu na RIWIERZE
ADRIATYCKIEJ , obiadokolacja, nocleg.
8DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do WENECJI . Spacer niezwykłymi uliczkami i zaułkami jednego z
najbardziej romantycznych miast na świecie, poprzez niezliczone mostki nad kanałami, po
których krążą słynne weneckie gondole do najsłynniejszego weneckiego mostu Rialto ponad
Kanałem. Przejście w kierunku Placu św. Marka; Bazyliki Św. Marka, której fasadę wieńczą
Rumaki Lizypa, obok bogato zdobionego Pałacu Dożów, dzwonnicy św. Marka oraz Prokuracji
do Mostu Westchnień. Wyjazd do kraju
9DZIEŃ
Przyjazd do Polski .
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, barek);
noclegi w hotelach klasy turystycznej; śniadania i obiadokolacje wg programu (napoje
płatne indywidualnie);ubezpieczenie KL+NW, bagaż; opieka duszpasterska; opieka pilota; ;
ubezpieczenie ryzyka kursowego; obowiązkowa opłata na Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny. Cena nie obejmuje: na realizację programu prosimy posiadać 130€.
( kwota ta nie podlega rozliczeniu), ponieważ cena pielgrzymki nie obejmuje opłat za: bilety
wstępu do wybranych zwiedzanych obiektów; lokalnych przewodników; metro w Rzymie; wjazd
do miast; transport wodny w Wenecji; Tassa di soggiorno; ubezpieczenie od chorób
przewlekłych oraz kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej; słuchawki obowiązujące w
zwiedzanych obiektach - system Tour Guide oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją
programu. Uwaga! Program jest ramowy. Biuro zastrzega sobie prawo zmian w programie.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów.
BIURO PODRÓŻY SEMPRE
ul. Krzemieniecka 21/3, 45-401 Opole
tel./fax: + 48775517557; tel. kom.: + 48792424458; biuro@bpsempre.pl ; www.bpsempre.pl

WPŁATY: I wpłata do 31.01. 2019 - 500 zł; II wpłata do 10.03.2019 – 895 zł ; III wpłata do 15.04.2019 - 500 zł; III wpłata do 20.05.2019- 130 €

