
 
 

PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO WŁOCH  

17-24.10.2021 

 

Divino Amore - Rzym – Watykan – Monte Cassino – Pompeje - Neapol - Pietrelcina - wypoczynek 
nad Adriatykiem - San Giovanni Rotondo – Monte Sant’ Angelo – Lanciano – Manoppello 
 
Dzień 1 
Przyjazd na lotnisko w Warszawie-Modlin o godz. 17.35. Odprawy i przelot do Rzymu. Po wylądowaniu 
transfer do hotelu w okolicy Rzymu, nocleg. 
Dzień 2 
Po śniadaniu wyjazd na południe – wizyta w klasztorze na Monte Cassino, chwila zadumy na polskim 
cmentarzu wojskowym. Potem przejazd do Pompejów – nawiedzenie sanktuarium Matki Boskiej 
Różańcowej, a później wizyta w ruinach starożytnego miasta, zniszczonego przez wybuch Wezuwiusza w 79 
r. Kolacja i nocleg w okolicy Neapolu.  
Dzień 3 
Śniadanie. Nasza pielgrzymka do Włoch podąża na południe – przejazd do centrum Neapolu – katedra św. 
Januarego (miejsce związane z cudem eucharystycznym), kościół z miejscem pochówku o. Dolindo, kościół 
Gesu Nuovo z grobem lekarza, dr. Giuseppe Moscatiego, kościół św. Klary, Plac Plebiscytu z kościołem św. 
Franciszka i pałacem królewskim. Spacer po Spaccanapoli – wąską ulicą przecinającą całe Stare Miasto. 
Msza św. w Neapolu. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg. 
Dzień 4 
Po śniadaniu przejazd do Pietrelciny – miejsca narodzin św. ojca Pio. Później przejazd na Półwysep Gargano, 
odpoczynek na plaży nad Adriatykiem. Msza św. w ciągu dnia. Kolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo.  
Dzień 5 
Śniadanie, nawiedzenie miejsc związanych z życiem i działalnością św. ojca Pio w San Giovanni Rotondo – 
kościół stary z konfesjonałem Świętego, jego cela, słynny krucyfiks. Przejście do kościoła nowego z grobem 
Świętego w krypcie. Msza św. w San Giovanni Rotondo, potem czas wolny – chwila refleksji na Drodze 
Krzyżowej. Przejazd do nieodległego Monte Sant’ Angelo, nawiedzenie groty św. Michała Archanioła – 
jedynego kościoła, który nigdy nie był konsekrowany. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.  
Dzień 6 
Po śniadaniu wyjazd do sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano. Potem przejazd do pobliskiego 
Manoppello – sanktuarium Świętego Oblicza. W ciągu dnia Msza św. Przejazd przez Apeniny do hotelu w 
okolicy Rzymu, kolacja, nocleg.  
Dzień 7 
Śniadanie, wyjazd do Rzymu – Plac św. Piotra, Bazylika św. Piotra z grobem św. Jana Pawła II. Jeśli Papież 
będzie w Rzymie – modlitwa na Anioł Pański. Potem przejście przez Via Della Conciliazione pod Zamek 
Anioła, dalszy spacer przez Plac Navona, Panteon do Fontanny di Trevi. Później Koloseum oraz Forum 
Romanum (oba z zewnątrz). Wizyta w Bazylice Matki Boskiej Większej, zbudowanej w miejscu, gdzie wg 
tradycji latem w Rzymie spadł śnieg. W ciągu dnia Msza św. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.  
Dzień 8  
Śniadanie i nawiedzenie sanktuarium Matki Boskiej Najczystszej Miłości. Potem czas woly i transfer na 
lotnisko, odprawy i przelot do Polski. Lądowanie w Modlinie o godz. 19.05. Zakończenie wycieczki do Włoch. 

WŁOCHY

17-24.10.2021

2590 PLN

 najważniejsze miejsca święte w Rzymie 

 Pietrelcina – miejsce narodzin ojca Pio  

 San Giovanni Rotondo – modlitwa nad grobem św. ojca Pio 

 przyroda Półwyspu Gargano 

 miejsce cudu eucharystycznego w Neapolu 



 
 

CENA ZAWIERA 
✓ przelot Warszawa – Rzym – Warszawa wraz z bagażem podręcznym 40x30x20 cm,  
✓ przejazdy we Włoszech klimatyzowanym autobusem, 
✓ 7 noclegów w hotelach ***/****, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,  
✓ 7 śniadań kontynentalnych wzmocnionych i 6 kolacji, 
✓ Msze święte i opiekę duchową, 
✓ Opiekę pilota wycieczek, 
✓ Ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL + choroby przewlekłe 20 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 1000 

zł). 
CENA NIE ZAWIERA 

 ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (690 zł),  
 ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego 20 kg – od 399 zł; możliwość dokupienia bagażu 

jedynie w dniu podpisania umowy, 
 ewentualnej dopłaty do dodatkowego bagażu (55x40x23 cm, max 10kg – od 145 zł), możliwość 

dodania bagażu tylko w momencie podpisania umowy,  
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł oraz obowiązkowej składki na 

Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 zł,  
 dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce do Włoch (w tym od 

skutków chorób przewlekłych, nowotworowych oraz zakażenia, śmierci lub kwarantanny z powodu 
COVID-19), które musi być wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel 
oraz  dobrowolnego podwyższenia kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia kosztów leczenia, 

 dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (120 zł za lot w dwie 
strony),  

 dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsce w autobusie we Włoszech w pierwszych rzędach 
(50 zł / os.),  

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, przewodników lokalnych, 
opłat miejscowych i wjazdowych do miast, zwyczajowych napiwków oraz słuchawek systemu tour 
audio guide (koszt 120 euro – płatne pilotowi),  

 napojów do kolacji 
UWAGI 

 aby wyjechać na pielgrzymkę do Włoch wystarczy paszport lub dowód osobisty 

 przed wyjazdem na pielgrzymki do Włoch zalecamy wyrobienie w NFZ karty EKUZ 

 ceny w Italii są o ok. 50% wyższe niż w Polsce, walutą jest euro. Płatność kartą jest bardzo popularna, niemal 
na każdym kroku znajdziemy również bankomat. Z kolei niewiele jest kantorów, dlatego najlepiej zakupić euro 
jeszcze przed wyjazdem z Polski 

 we Włoszech nawet wiosną czy jesienią bywa dość ciepło, dlatego prosimy zabrać nakrycie głowy oraz krem z 
filtrem 

 aby wejść do kościołów, należy mieć spodnie (dla Pań również spódnicę) za kolana. Koszulki / bluzki na 
ramiączkach nie są dopuszczane w świątyniach 

 strefa czasowa w trakcie wycieczki do Włoch – jak w Polsce 

 w bardzo wielu miejscach na ulicach można napełnić butelkę wodą źródlaną. Jednak osobom o wrażliwszych 
żołądkach sugerujemy picie wody butelkowanej.  

 śniadania we Włoszech są nieco skromniejsze niż te, do których przywykliśmy w Polsce, z kolei kolacje są duże, 
kilkudaniowe, często z możliwością dokładki.   

 

Zapisać się można dzwoniąc pod numer +48 61 333 22 38 
Przy zapisie należy koniecznie zaznaczyć, że chodzi o grupę 
z Niepokalanowa. 
PS. Dojazd na lotnisko Warszawa-Modlin we własnym zakresie 
Innych szczegółowych informacji udziela o. Proboszcz pod 
numerem 735 721 693 


