WŁOCHY 16-24.07.2018
1. Dzień:
wyjazd w godzinach porannych (ok. 4:00), przyjazd do Wiednia, zwiedzanie miasta: Pałac Schonbrunn (z zewnątrz), wyjazd na
Kahlenberg, msza św. w polskim kościele następnie przejazd w okolice Udine, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
2. Dzień:
po śniadaniu przejazd do Padwy, zwiedzanie sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, Plac Prato della Valle z wyspą Memmia i
78 posągami, Uniwersytet z 1222 roku, Pałac Sprawiedliwości i targowisko, czas wolny, przejazd do Werony, zwiedzanie miasta:
fontanna, wieża zegarowa z XII wieku, Łuk Triumfalny, Amfiteatr Rzymski z I w n.e., dziedziniec domu Julii oraz jej pomnik ze
słynnego dramatu Shakespeare'a. Przejazd na zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3. Dzień:
po śniadaniu przejazd nad Jezioro Garda do miejscowości Sirmione, spacer po mieście, rejs po jeziorze, przejazd do
Montepulciano, miejscowości położonej w Toskanii na szczycie wzgórza między winnicami, spacer po miasteczku: katedra Santa
Maria Assunta, Piazza Grande, degustacja wina, przejazd w okolice Asyżu, obiadokolacja, nocleg.
4. Dzień:
po śniadaniu zwiedzanie Asyżu, uroczego miasteczka położonego na wzgórzu z Bazylika Matki Bożej Anielskiej – kolebka zakonu
franciszkańskiego z odbudowaną przez św. Franciszka kaplicą Porcjunkuli i zabytkowym klasztorem, Bazylika św. Franciszka
(UNESCO) – z relikwiami św. Franciszka i cyklami fresków Giotta, czas wolny, bazylik św. Klary, przejazd do Cascia zwiedzanie
Sanktuarium św. Rity, w Kościele katolickim czczona jest jako święta od spraw trudnych i beznadziejnych, matek i kobiet we
wszystkich stanach. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw. Przejazd w okolice Rzymu obiadokolacja, nocleg.
5. Dzień:
po śniadaniu zwiedzanie Rzymu i Watykanu: Bazylika św. Jana na Lateranie, Święte Schody, Koloseum, Forum Romanum,
Kapitol, Panteon, Plac Navona, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Bazylika św. Piotra, grób Jana Pawła II, kopuła bazyliki,
Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską, Zamek Anioła, spacer na Zatybrze, kościół San Maria in Cosmedin z Ustami Prawdy.
Obiadokolacja, nocleg.
6. Dzień:
po śniadaniu przejazd do Loreto, zwiedzanie rzymskokatolickie sanktuarium Świętego Domku we włoskim Loreto. Na całym
świecie znajdują się kopie Świętego Domku, wokół których tworzone są sanktuaria, m.in. w Pradze, Santa Fe (Nowy Meksyk,
USA), a także w kilku miastach w Polsce, gdzie nazywa się je domkami loretańskimi. Przejazd do San Mario, bazylika Del Santo,
ratusz, fortyfikacje obronne z basztami, wieża La Rocca, Parlament Republiki San Marino, czas wolny na zakupy, przejazd do
hotelu na wybrzeżu w okolicach Rimini, obiadokolacja, nocleg.
7. Dzień:
po śniadaniu czas wolny na plażowanie i wypoczynek, obiadokolacja, nocleg.
8. Dzień:
po śniadaniu przejazd do Słowenii, zwiedzanie Piranu pięknego miasteczka położonego na słoweńskim wybrzeżu. Piran jest
jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc nad słoweńskim Adriatykiem. Miasteczko przypomina swoją architekturą
włoską Wenecję, przejazd na Węgry, obiadokolacja, nocleg.
9. Dzień:
po śniadaniu przejazd przez Budapeszt, w drogę powrotną.
Cena: 2530zł/osoba
Termin zapisów do 02 kwietnia 2018 u ks. Michała Tel.782 552 536
Cena została skalkulowana na 47 osób płatnych w przypadku zmiany ilości uczestników cena może ulec zmianie.
Cena zawiera: transport, opłaty drogowe i parkingowe ( „wjazdówki” do miast), ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota,
przewodnika, 8 noclegów ze śniadaniem i obiadokolacją, obowiązkowe słuchawki w bazylice, rejs statkiem po jeziorze Garda.

