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Pielgrzymka do Włoch.
18-26 kwietnia 2017 r.

Spraw sobie lub bliskim duchową przygodę - nawiedzenie Rzymu i innych miejsc świętych

1 dzień, wtorek:

Godz. 01.00, wyjazd z miejscowości Mordy (między Siedlcami a Łosicami) i przejazd przez
Polskę i Czechy (ok 16 godz.) do Włoch do miasteczka przygranicznego Tarvisio - urokliwie
położonego w Alpach. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg

2 dzień, środa:

Po śniadaniu wyruszymy do Padwy. W Padwie nawiedzimy Bazylikę św. Antoniego, a
następnie udamy się do Loreto. Zakwaterowanie i obiadokolacja.

3 dzień, czwartek:

Po śniadaniu nawiedzenie Bazylikę w Loreto. Po drodze udamy się do Lanciano gdzie
nawiedzimy Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w którym przechowuje się od przeszło
dwunastu wieków pierwszy i największy cud Eucharystyczny Kościoła Katolickiego. Następnie
udamy się do Manoppello gdzie nawiedzimy Sanktuarium Bożego Oblicza. Na nocleg
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dojedziemy do San Giovanni Rotondo. Zakwaterowanie i obiadokolacja.

4 dzień, piątek:

Rano nawiedzimy grób św. O. Pio następnie zapoznamy się z historią życia tego świętego,
nawiedzimy miejsca związane ze św. O. Pio. Następnie udamy na Monte Cassino na szczycie
którego znajduje się opactwo benedyktynów założone przez św. Benedykta W czasie II Wojny
Światowej toczyły się tu ciężkie walki. Nawiedzimy Bazylikę która w swych murach skrywa
doczesne szczątki jej założyciela św. Benedykta oraz jego siostry św. Scholastyki. Następnie
udamy się na cmentarz Polskich Żołnierzy gdzie zapalimy symboliczną świeczkę. Na
obiadokolację i nocleg dojedziemy w okolice Rzymu.

5 dzień, sobota:

Po śniadaniu udamy się do Bazyliki św. Piotra, gdzie o godz. 8.45. przy grobie św. Jana Pawła
II będziemy uczestniczyli w Eucharystii.
Po mszy świętej zwiedzanie bazyliki św. Piotra. Następnie chwila wolnego czasu i udamy się
na zwiedzanie Rzymu Barokowego: Zamek Świętego Anioła, Plac Navona, Panteon, Plac
Hiszpański ze słynnymi schodami, fontanna di Trevi oraz wzgórze Pincio - z którego będziemy
mogli podziwiać panoramę Rzymu. Następnie zejdziemy na plac dell Popolo gdzie nawiedzimy
Kościoła Santa Maria dell Popolo - jest to kościół tytularny naszego kardynała Stanisława
Dziwisza, w kościele tym będziemy mogli podziwiać dwa obrazy słynnego malarza z okresu
baroku Caravaggia - Ukrzyżowanie św. Piotra i Nawrócenie św. Pawła. Powrót na
obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu.

6 dzień, niedziela:

Rano udamy się na centralną Mszę święto z okazji Niedzieli Miłosierdzia. Czas wolny na kawę i
odpoczynek oraz zakup pamiątek. Następnie zwiedzimy Rzym Cesarzy: Kapitol, Forum
Romanum, Amfiteatr Flawiuszy zwany potocznie Koloseum, Łuk Konstantyna Na zakończenie
dnia nawiedzimy najważniejsza Bazylikę Rzymu i całego świata chrześcijańskiego - Bazylikę
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św. Jana na Lateranie oraz Święte Schody. Do hotelu powrócimy wieczorem na obiadokolację i
nocleg.

7 dzień, poniedziałek:

Po śniadaniu udamy się do Asyżu - “Miasta Pokoju” taką nazwę nadał mu Jan Paweł II 27
października 1986 r., kiedy po raz pierwszy spotkał się z przedstawicielami Kościołów,
Wspólnot chrześcijańskich wielkich religii, i kiedy jedni obok drugich, modlili się o pokój.
Nawiedzimy miejsca związane z życiem Św. Franciszka i Św. Klary, Bazylikę Santa Maria degli
Angeli, Bazylikę św. Franciszka i św. Klary. Na obiadokolację i nocleg dotrzemy w okolicach
Padwy.

.

8 dzień, wtorek:

Po Eucharystii i wczesnym śniadaniu, wyjazd do Wenecji słynnego miasta zbudowanego na
wodzie. Spacer uliczkami Wenecji do Placu Św. Marka podziwiając wspaniałe budowle takie
jak: Kościół św. Rocha, Szkoła Św. Rocha, Kościół Santa Maria dei Frari, Ponte Rialto, Plac św.
Marka oraz Bazylikę Św. Marka, most Westchnień. Drogę powrotną do autokaru pokonamy
prywatnymi łodziami płynącymi po Canale Grande podziwiając przepiękne pałace, kościoły i
rezydencje. Przejazd w okolicę Tarvisio. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

9 dzień, środa:

Po Eucharystii w hotelu i śniadaniu – powrót do domu w godzinach nocnych. Zakończenie
pielgrzymki.
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CENA: 2200 zł (przy 45 osobach), 2550 zł (przy 30 osobach), 2900 zł (przy 17 osobach)
W cenie:

przejazd autokarem, rejs po kanale w Wenecji, bilety wstępu wg programu, 8 noclegów (pokoje
2, 3, 4-osobowe), 8 śniadań i 8 obiadokolacji, polskojęzyczny przewodnik, opiekę pilota, opiekę
księdza, ubezpieczenie KL i NNW - ubezpieczenie KL nie obejmuje osób przewlekle chorych należy w we własnym zakresie wykupić dodatkowe ubezpieczenie (Biuro Arka może pomóc w
wykupieniu ubezpieczenia);

Cena nie zawiera:

napojów do obiadokolacji; dodatkowych posiłków; dopłaty do pokoju jednoosobowego (ok. 1350
zł).
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