
 

 

 

 

      Padwa, Cascia, Rzym,  Monte Cassino, Materdomini, Pompeje, Amalfi, Bolonia   

     1 800 zł 
     

19 – 29 września 2014r.   
 

komfortowy autokar, opieka pilota 
 ubezpieczenie NNW i KL 
 9 noclegów (hotel – pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami) 
 9 śniadań, 9 obiadokolacji 

 
1 dzień    (19.IX.) - 21.00 wyjazd z miejsca zbiórki,  przejazd nocny do Włoch  

 
2 dzień  Padwa: Miasto św. Antoniego, zobaczymy m.in. Bazylikę z Grobem św. Antoniego, plac Prato 

Della Valle, obiadokolacja i nocleg w płn. Włoszech  
 
3 dzień  śniadanie, Asyż: Miasto św. Franciszka: Bazylika Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkulą, wnętrze 

Bazyliki św. Franciszka z freskami Giotta przedstawiającymi życie św. Franciszka, miejsce 

spoczynku Świętego, przejście przez miasto do Bazyliki św. Klary, obiadokolacja i nocleg w 
okolicach Asyżu 

 
4 dzień: śniadanie, Roccaporena: miejsce urodzenia św. Rity Cascia: miejsca związane ze św. Ritą – 

patronką od spraw trudnych i beznadziejnych, Nursja: pozostałości domu rodzinnego św. 
Benedykta i Scholastyki, obiadokolacja i nocleg w okolicach Fiuggi 

 

5 dzień  śniadanie, przejazd autokarem do Rzymu, Rzym (po mieście przejazdy metrem): Bazylika 
Santa Maria Maggiore, Bazylika św. Jana na Lateranie, Panteon, Święte Schody, Bazylika św. 
Pawła  za Murami, Forum Romanum, Colosseum, obiadokolacja, nocleg w okolicach Fiuggi 

 
6 dzień  śniadanie, Rzym: audiencja generalna w Watykanie (środa przy pobycie Ojca św. w Rzymie), 

nawiedzenie grobu bł. Jana Pawła II, Bazylika św. Piotra, Schody Hiszpańskie, Plac Navona, 
Fontanna di Trevi, obiadokolacja i nocleg w okolicach Fiuggi 

 

7 dzień  śniadanie, Monte Cassino: Klasztor, Cmentarz wojskowy Materdomini, Sanktuarium 

Św. Gerarda,  obiadokolacja i nocleg w okolicach Castellamare 

 
8 dzień: śniadanie, Wezuwiusz, wycieczka do krateru uśpionego wulkanu, Pompeje: Sanktuarium 

Matki Bożej Różańcowej, zwiedzanie terenu wykopalisk antycznego miasta, które zostało 
zniszczone w wyniku wybuchu wulkanu obiadokolacja i nocleg w okolicach Castellamare 

 
9 dzień: śniadanie, Amalfi i Positano: rejs statkiem wzdłuż malowniczego wybrzeża amalfitańskiego, 

zwiedzanie urokliwych miasteczek, możliwość plażowania, obiadokolacja i nocleg w okolicach 
Castellamare 

 
10  dzień  śniadanie, Bolonia: miasto uniwersyteckie oraz stolica kulinarna Włoch m.in. Bazylika San 

Petronio, Piazza Maggiore z fontanną Neptuna, Kościół Dominikanów, obiadokolacja i nocleg w 
okolicach Bolonii 

 
11 dzień   (29.IX) - śniadanie, przejazd do Polski, powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych  
 

 
Dodatkowo płatne: bilety wstępu, słuchawki, bilety na metro w Rzymie, przewodnicy licencjonowani, rejs, 

opłaty klimatyczne - około 90 € 
 
Cena nie zawiera: dodatkowych ubezpieczeń od chorób przewlekłych (koszt około 1 € za dzień)  i kosztów 
rezygnacji. 


