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MARIA SAAL – PADWA  – SIENA – WATYKAN – RZYM – MONTE CASSINO – SUBIACCO – 

ORVIETO – MONTEFIASCONE – SANTA MARIA DEGLI ANGELI – ASYŻ  
 
 

 | TERMIN:    01.09 – 09.09.2023 
 | CENA:   2 990 PLN/os. (dla grupy 46 osób)

   

 
|  PROGRAM: 

Dzień 1:  WYJAZD Z POLSKI – MARIA SAAL 

O ustalonej godzinie (ok. godz. 3.30-4.00) spotykamy się na wyznaczonym miejscu. Pakowanie bagaży i wyjazd w kierunku 
granicy polsko-czeskiej. Przejazd autokarem przez Czechy, Austrię do Włoch. W godzinach popołudniowych przyjazd do Maria 
Saal. Nawiedzimy austriackie Sanktuarium Wniebowzięcia NMP z grobem św. Modesta – misjonarza Karyntii. Kontynuacja 
podróży. Wieczorem przyjazd do hotelu na terenie Włoch. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2:  PADWA 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku Padwy – miasta św. Antoniego. Krótki spacer przez Prato della 
Valle do Bazyliki Świętego – Il Santo. Nawiedzimy Grób św. Antoniego i kaplicę relikwii. Następnie przejdziemy do kościoła 
Kapucynów – Sanktuarium św. Leopolda Mandića – Apostoła Sakramentu Pojednania. Kościółek był zniszczony bombami  
w czasie II wojny światowej. Cudem ocalała cela o. Leopolda, gdzie przez ponad 40 lat spowiadał. Wieczorem przejazd do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3:  SIENA 
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Sieny – miasta, które w całości zachowało swój średniowieczny charakter. Zwiedzanie: 
Kościół św. Dominika, gdzie znajdują się relikwie św. Katarzyny, Sanktuarium św. Katarzyny, Katedra, Piazza del Campo, gdzie 
dwa razy w roku odbywają się słynne wyścigi zwane “Palio”. Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicach Rzymu. Obiadokolacja, 
nocleg. 

Dzień 4:  WATYKAN – RZYM 
Rano śniadanie (bardzo wczesny wyjazd z hotelu – możliwe śniadanie w formie suchego prowiantu). Przejazd do Watykanu. 
Nawiedzimy Bazylikę św. Piotra (jeżeli będzie możliwa rezerwacja – Msza Święta przy grobie św. Jana Pawła II). Po Mszy 
Świętej zwiedzanie Bazyliki św. Piotra z przewodnikiem. Czas wolny w Watykanie. Następnie przejazd do Bazyliki św. Jana na 
Lateranie. Nawiedzimy Bazylikę oraz Święte Schody, którymi według tradycji szedł Jezus przed oblicze Piłata. Na koniec dnia 
Bazylika Santa Maria Maggiore. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
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Dzień 5:  RZYM 

Rano, po śniadaniu przejedziemy do Rzymu. Zobaczymy Rzym starożytny, czyli: Koloseum (z zewnątrz) oraz centralny 
Punkt Starożytnego Rzymu – Forum Romanum i Kapitol (z zewnątrz). Na koniec wieczorna Msza Św. w Bazylice św. 
Pawła za Murami. W godzinach wieczornych udamy się do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 6:  MONTE CASSINO – SUBIACCO 

Rano śniadanie, następnie przejedziemy na Monte Cassino, gdzie św. Benedykt założył swój ostatni klasztor, napisał regułę  
i zmarł. Po nawiedzeniu Bazyliki przejdziemy na znajdujący się nieopodal Cmentarz Żołnierzy Polskich. Po południu 
przejedziemy do Subiacco, gdzie nawiedzimy Opactwo Benedyktyńskie – miejsce pierwszego klasztoru założonego przez św. 
Benedykta, miejsca życia św. Scholastyki – siostry Świętego i założycielki klasztoru benedyktynek. Wieczorem powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 7:  MONTEFIASCONE – ORVIETO 

Po śniadaniu udamy się do Montefiascone, gdzie nawiedzimy Katedrę św. Małgorzaty, czas na modlitwę przy relikwiach 
Świętej – patronki naszej parafii. Spacer po mieście, skąd rozciąga się piękny widok na Jezioro Bolsena. Po południu przejazd 
do Orvieto – wizyta w jednej z najpiękniejszych katedr włoskich, gdzie znajdują się relikwie Ciała i Krwi Pańskiej z Bolseny. Po 
zakończonym zwiedzaniu przejedziemy do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 8:  SANTA MARIA DEGLI ANGELI – ASYŻ 

Rano po śniadaniu udamy się do Santa Maria degli Angeli. Nawiedzimy Bazylikę Matki Bożej Anielskiej. W jej wnętrzu 
znajduje się malutki kościółek Porcjunkula, który związany jest z życiem św. Franciszka. Następnie przejazd do 
średniowiecznego miasta św. Franciszka – Asyżu. W programie spacer po miasteczku, Bazylika św. Klary, Chiesa Nuova, kościół 
wybudowany w miejscu domu rodziny Bernardone, Bazylika św. Franciszka oraz krypta, gdzie znajduje się Jego grób. Po 
zakończonym zwiedzaniu przejedziemy do hotelu na nocleg tranzytowy. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 

Dzień 9:  POWRÓT DO POLSKI     

Po śniadaniu wyjedziemy w drogę powrotną do Polski. Całodzienny przejazd autokarem. Zakończenie pielgrzymki w godzinach 
nocnych.  

 

|  CENA ZAWIERA: 

 przejazd komfortowym autokarem: klimatyzacja, barek (płatny we własnym zakresie), DVD, WC, rozkładane fotele 

 8 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami) 

 wyżywienie 2 x dziennie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji 

 ubezpieczenie Signal Iduna: KL (30 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka chorób 
przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 

 opiekę doświadczonego pilota 

 przedstawiony program zwiedzania, 

 podatek VAT 
 

 

|  CENA NIE ZAWIERA: 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, wjazdów do miast i innych opłat związanych  
z realizacją programu, słuchawek podczas zwiedzania, taks klimatycznych, obligatoryjnych napiwków, składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy – łącznie ok. 125 EUR/os., płatne u pilota w autokarze (podana kwota 
jest orientacyjna i może ulec zmianie, gdyż w trakcie trwania sezonu ceny biletów wstępu zmieniają się dynamicznie, 
niezależnie od Orlando Travel) 

 napojów do obiadokolacji 

 dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych 
zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego 
zachorowaniem na COVID-19 (200 PLN/os. – płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę) 

 wydatków własnych 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 

 świadczeń niewymienionych w ofercie 
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|  WAŻNE INFORMACJE: 

1. Data przygotowania oferty: 19.01.2023 r. 

2. Wymagany dokument do odbycia podróży: dowód osobisty lub paszport. 
3. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
4. Cena skalkulowana jest dla grupy 46 osób. W przypadku mniejszej liczy osób, cena ulegnie zmianie. Orientacyjny 

koszt pielgrzymki dla grupy liczącej 36 osób to ok. 3 390 zł / osobę. 
5. Cena została skalkulowana w dniu 19.01.2023 wg obowiązujących w tym dniu cen paliw i kursów walut.  

W przypadku wzrostu tych cen, cena imprezy turystycznej podlegać będzie rekalkulacji. 
6. Gwarantujemy rezerwację mszy świętych na trasie zwiedzania. 
7. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE 

ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379).  

8. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą 
Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. Podróżni 
zobowiązani są spełnić wymienione na stronie rządowej warunki. Na dzień przedstawienia oferty, Włochy są wolne 
od obostrzeń. Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku 
konieczności wykonania testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków 
wjazdowych do kraju docelowego nie stanowi podstawy do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu. 

9. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

10. Informacje praktyczne zostaną przekazane uczestnikom na około 3 tygodnie przed wyjazdem. 
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