
 

 
 

 

 

PIELGRZYMKA PO WŁOSZECH  

ze zwiedzaniem SYCYLII      

22 lipca – 1 sierpnia 2022 
 

Dzień 1  

BARTOSZYCE parafia 7.30 –- przejazd autokarem na lotnisko.  Warszawa-Modlin 13.00 – Msza 

święta w kaplicy na terminalu, odprawa i 16.10 wylot do Włoch. Rzym-Ciampino  terminal lotniska - 

18.20 – spotkanie z autokarem i przejazd do hotelu we Fiuggi. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 
 
Dzień 2    

ŚNIADANIE.  Przejazd do Wiecznego Miasta. WATYKAN – Zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra. 

Modlitwa przy relikwiach św. Jana Pawła II. RZYM zwiedzanie:  Colosseum, Forum Romanum, Ołtarz 

Ojczyzny, Kapitol, plac Wenecki, Forum Augusta i Cezara, plac Navona, Panteon, fontanna di Trevi, 
schody Hiszpańskie. Powrót do hotelu. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 
 
Dzień 3   

ŚNIADANIE.  MANOPPELLO - Sanktuarium z chustą oblicza Pana Jezusa.  LANCIANO - nawiedzanie 

sanktuarium – miejsca cudu Eucharystycznego. Msza św. SAN GIOVANNI ROTONDO - OBIADO-
KOLACJA I NOCLEG. 
 

Dzień 4   

ŚNIADANIE. SAN GIOVANNI ROTONDO - zwiedzanie sanktuarium św. Ojca Pio. Nawiedzenie relikwii, 

sanktuarium i kościół św. Ojca Pio, cela zakonna, bazylika Matki Bożej Łaskawej. MONTE SANT 

ANGELO - modlitwa w sanktuarium św. Michała.   Przejazd do centralnej części regionu Apulii słynącej z 

oliwy i wina. POLIGNANO A MARE – spacer ulicami miasta zbudowanego na stromych skałach: 

kościół Matki Boskiej Wniebowziętej, kościół Czyśćca, most Lama Monachile z widokiem na uroczą 

plażę. OSTUNI zwiedzanie „Miasta Bieli”: katedra, pałac biskupi, mury miejskie z czasów 

aragońskich z szeroką panoramą i widokiem na Adriatyk. Przejazd do hotelu. OBIADO-KOLACJA I 
NOCLEG. 
 

Dzień 5 

ŚNIADANIE. ALBEROBELLO - zwiedzanie miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kultury UNESCO, słynącego z „trulli” – charakterystycznych domów ze stożkowymi, kamiennymi dachami. 

Zobaczymy oryginalne domy, kościół św. Antoniego, LOCOROTONDO. Spacer po prawie idealnie okrągłym 

Starym Mieście. Przejazd na południe Włoch. Sant ‘Efemia Lamezia - OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 
 

Dzień 6    

ŚNIADANIE.  VILLA SAN GIOVANNI - przeprawa promem.  MESSYNA – wjazd na Sycylię. 

TAORMINA –zwiedzanie: Katedra, starożytny amfiteatr.  KATANIA – zwiedzanie miasta z bazaltu i tufu 

wulkanicznego: plac z fontanną słonia, Katedra  z  relikwiami św. Agaty, Bazylika św.  Mikołaja,  Zamek 
Ursino. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 
 

 Dzień 7    

ŚNIADANIE. Okazja do przedpołudniowego wypoczynku nad Morzem Śródziemnym. SYRAKUZY - 

nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. Zwiedzanie parku archeologicznego z Teatrem 
Greckim, Kościół Patronki Syrakuz- św. Łucji, Stare Miasto na wyspie Ortigia, amfiteatr grecki z V w., Ucho 
Dionizosa, rajska grota, zamek Maniace, Porta Marina. Powrót do hotelu. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 
 

Dzień 8  

ŚNIADANIE. ETNA – mitologiczna kuźnia boga Hefajstosa, będąca 

największym czynnym wulkanem w Europie (za dopłatą). Dla chętnych 

możliwość dojazd kolejką i jeepami na zbocze krateru. CEFALU – zwiedzanie:  

katedra z mozaiką Chrystusa Pantokratora. Palermo -  OBIADO-KOLACJA I 
NOCLEG. 

 

 
 
 
 

     



 

 
Dzień 9 

ŚNIADANIE. MONREALE -nawiedzenie największej normandzkiej bazyliki na Sycylii. PALERMO – 

zwiedzanie turystycznej stolicy Sycylii: Plac Wstydu, Porta Felice, Porta Nuova, pałac królewski z 
kaplicą zamkową, kościół św. Jana, Katedra ze srebrnym sarkofagiem patronki Palermo - św. Rozalii. 

MONTE PELLEGRINO - nawiedzenie  Sanktuarium św. Rozalii. OBIADO-KOLACJA. Około godziny 

22.00 - wjazd na prom i zajęcie miejsca w kajutach. Nocny rejs na Morze Tyrreńskie. NOCLEG w kajutach. 
 
Dzień 10 

ŚNIADANIE na promie. NEAPOL około 11.30 – zjazd na ląd w terminalu promowym i wejście na 

statek lokalny. Rejs statkiem na zieloną wyspę: ISCHIA –  wypoczynek na słynącej z basenów 

termalnych wyspie porośniętej oliwnymi gajami, pomarańczami, hibiskusami, cytrynami i oleandrami. 

Rejs do NEAPOLU. NEAPOL – modlitwa w kościele parafii San Giuseppe dei Nudi związanym z 

życiem Ojca Dolindo Routolo, który przepowiedział wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża.  
Przejazd do hotelu. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 
 

Dzień 11  

ŚNIADANIE. POMPEJE – Zobaczymy Bazylikę Różańca Świętego. Zwiedzanie terenów 

archeologicznych po starożytnym mieście zniszczonym przez wulkan Wezuwiusz.  

Przejazd na terminal lotniska  RZYM-Ciampino -  O godzinie 18.10 – wylot do Polski. Warszawa 

– Modlin 20.20 spotkanie z autokarem i przejazd. Bartoszyce 23.50 - Zakończenie pielgrzymki.  

   Cena 4380 zł 

ŚWIADCZENIA w cenie 
autobus turystyczny - posiadający: klimatyzację, DVD/CD, ekspres do kawy, WC 
autobus turystyczny – podczas tranzytów w Polsce 
samolot – na trasie: Warszawa - Rzym – Warszawa. Bilety imienne bezzwrotne. BAGAŻ każdego 
uczestnika musi spełniać standardy wymiarów i wagi ustalone przez konkretnego przewoźnika. W 
cenie pielgrzymki są dwie sztuki bagażu: 

BAGAŻ REJESTROWANY – składający się z walizki lub torby podróżnej, którego waga nie może 

 20 kg a maksymalne wymiary wynoszą: 84cm x 119cm x 119; 

BAGAŻ PODRĘCZNY MAŁY – mała torebka damska, saszetka męska lub inna torebka o 

wymiarach maksymalnych 35cm x 20cm x 20 cm i ciężarze nie przekraczającym 5 kg. 

promy samochodowo-osobowe – na trasie na trasie: Villa S Giovanni – Messyna oraz  Palermo - Neapol 

noclegi - 9 noclegów w hotelach***/****. Pokoje 2-3 osobowe z łazienką, na promie kajuty 4 osobowe wewnętrzne 

wyżywienie -  10 śniadań i 10 obiado-kolacji;  
ubezpieczenie - osób od nieszczęśliwych wypadków i leczenia za granicą NNW/KL - Uniqa 
obsługa - pilota na całej trasie, opieka księdza duszpasterza 
podatek VAT oraz opłaty obowiązkowe na TFG i TFP 
 

Cena nie zawiera 

OPŁATY ORGANIZACYJNE.  W koszt uczestnictwa nie są wliczone opłaty przejazdowe, statek na 
Ischie, taxa pobytowa, opłaty tranzytowe oraz wjazdowe do miast, opłaty za przewodników miejscowych, zestawy 
tourguide, Bazylika Św. Piotra. Obowiązkowo: 220 euro.  
 BILETÓW WSTĘPU do zwiedzanych obiektów wyłącznie dla chętnych. Dla zainteresowanych wartość ok. 
100 euro oraz wjazd na  Etnę 65 eur Jest to wydatek dobrowolny dla chętnych. 
 

INFORMACJE DODATKOWE 

MODLITWA. Czas Mszy świętej oraz innych praktyk duchowych nie został ujęty w programie, 
ponieważ jest uzależniony od szczegółowego przebiegu każdego dnia i będzie podawany na bieżąco.  

 


