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DO ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA.DO ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA.
ITALIA ZNANA I NIEZNANAITALIA ZNANA I NIEZNANA

WENECJA - PADWA - FLORENCJA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ASYŻ - ORVIETO - RZYM
 WATYKAN - MANOPPELLO - LORETO - RAWENNA - BOLONIA - FERRARA 

PROGRAM RAMOWY 9. DNI

DZIEŃ 1. 
Godz. 2.00 - Zbiórka uczestników przed parafią pw. Świętej Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. Przejazd przez  
Czechy i Austrię do Wenecji. Rejs tramwajem wodnym do historycznego centrum, krótkie zwiedzanie i czas wolny.  
Przejazd na nocleg w okolicach Wenecji. W tym dniu nie ma obiadokolacji.

DZIEŃ 2. 
Śniadanie. Przejazd do Padwy. Udamy się na największy plac miejski we Włoszech – Prato della Valle. Nawiedzimy ba-
zylikę św. Justyny, gdzie według tradycji pochowany jest św. Łukasz Ewangelista. Przejście Starówką do najsławniej-
szej romańsko-bizantyjskiej świątyni świata chrześcijańskiego – bazyliki św. Antoniego, zwanej „cudem Padwy” z sar-
kofagiem Świętego oraz kaplicą polską. Spacer po mieście. Przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta: kościół Santa  
Croce – najważniejsza świątynia franciszkańska we Włoszech, w której znajdują się nagrobki m.in.: Michała Anioła, 
Dantego Alighieri oraz Galileusza,  katedra Santa Maria del Fiore z piękną kopułą oraz pobliskie baptysterium, do 
którego prowadzą pozłacane „Drzwi Raju”.
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Następnie nawiedzimy bazylikę di San Lorenzo – świątynię wybudowaną w XV w. z jedną z kaplic zaprojektowaną 
przez Michała Anioła oraz bazylikę di Santa Maria Novella, w której wnętrzu znajduje się wiele cennych dzieł sztuki
z okresu XIV-XVI w. Spacer po centrum miasta. Otoczony pałacami Piazza Signoria z nietypową fontanną Neptuna
i pomnikiem Kosmy I, założyciela rodu Medyceuszy, Most Złotników - symbol Florencji.  Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Florencji.

DZIEŃ 3. 
Śniadanie. Przejazd do San Gimignano – miejscowości słynącej z czworokątnych wież zbudowanych w XIII-XV wieku. 
Przeznaczone one były dla celów obronnych, ale także podkreślały znaczenie i zamożność właścicieli tych obiektów. 
Spacer po mieście. Zobaczymy kolegiatę Santa Maria Assunta z pięknymi malowidłami oraz place: della Cisterna i del  
Duomo. Przejazd do Sieny. Nawiedzimy kościół św. Dominika, w którego kaplicy złożone zostały relikwie św. Katarzy -
ny, katedrę św. Katarzyny, Piazza del Campo oraz baptysterium. Spacer po Via di Citta.  Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolice  Asyżu.

DZIEŃ 4. 
Śniadanie. Przejazd do Asyżu. Nawiedzimy bazylikę św. Franciszka – kościół górny ze słynnymi freskami Giotta z życia  
Świętego oraz kościół dolny z kryptą, gdzie złożone jest ciało św. Franciszka. Nawiedzimy również bazylikę św. Klary,  
gdzie w kościele podziemnym znajdują się relikwie Świętej. Przejazd do bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Zobaczymy 
Porcjunkulę – pierwszy kościół Braci Mniejszych i celę, w której zakończył swe życie św. Franciszek. Przejazd do Orvie -
to. Krótkie zwiedzanie miasta, w którym dla upamiętnienia cudu eucharystycznego, z pobliskiej Bolseny, na polecenie  
papieża Urbana IV wybudowano najpiękniejszą gotycką katedrę we Włoszech oraz ustanowiono święto Bożego Ciała.  
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Rzymu.

DZIEŃ 5. 
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udamy się do Watykanu – w zależności od obecności Ojca Świętego weźmiemy udział  
w Audiencji Generalnej. Przejście znaną ulicą Via della Conciliazione w kierunku Zamku Świętego Anioła. Następnie  
przez most Świętego Anioła udamy się na zwiedzanie Rzymu barokowego: Schody Hiszpańskie, fontanna di Trevi, 
Campo de’Fiori, plac Navona. Ciekawą odmiennością dla barokowego charakteru tej okolicy będzie starożytny Pante-
on. Na Placu Hiszpańskim oddamy cześć Matce Bożej, której statua ustawiona jest na szczycie kolumny. Tu papież bł.  
Jan Paweł II odmówił modlitwę: „Tobie, Matko Nasza, zawierzam losy ludzkości”. Z kolei udamy się do kościoła św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika, stanowiącego cząstkę Polski w Rzymie. Zwiedzanie bazyliki. Przejście na Zatybrze.  
Zobaczymy kolejne  obiekty  sakralne:  kościoły  Santa  Maria  in  Trastevere  i  św.  Cecylii.  Powrót  na  obiadokolację 
i nocleg. 

DZIEŃ 6. 
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Wędrówka śladami najstarszych rzymskich świątyń: San Stefano Rotondo – poświęco-
na pierwszemu męczennikowi chrześcijańskiemu, była pierwszym kościołem w Rzymie zbudowanym na planie koła  
wzorowanym na bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie, bazylika św. Klemensa z jednym z najpiękniejszych w mie-
ście wnętrz sakralnych. Zobaczymy cenne średniowieczne mozaiki i marmury, renesansowe i barokowe freski. Znaj-
dują się tu także niezwykłe trzy poziomowe podziemia. Z kolei udamy się do bazyliki św. Praksedy, w której znajdują  
się niezwykłe mozaiki – arcydzieła sztuki romańskiej. Następnie nawiedzimy kolejną bazylikę papieską – Santa Maria  
Maggiore. To jedna z „Bazylik Większych”, która zachowała swoją pierwotną formę. W bogato zdobionym marmuro-
wym wnętrzu szczególną uwagę zwracają mozaiki z V w. przedstawiające sceny biblijne. Z kolei udamy się na Forum  
Romanum. Zobaczymy: bazyliki, kurię, świątynię westalek i łuk Tytusa, Fora Cesarskie – słynne Forum Trajana z ko-
lumną, łuk Konstantyna Wielkiego i Koloseum. Powrót na obiadokolację i nocleg.
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DZIEŃ 7.
Śniadanie. Przejazd do Manoppello – małej osady założonej przez Longobardów. Nawiedzimy świątynię Volto Santo 
z zachowaną  chustą  św.  Weroniki  z  podobizną  Chrystusa.  Podziwiać  będziemy  także  arcydzieło  architektury  
cysterskiej – klasztor Santa Maria d’Arabona. Przejazd do Loreto. Nawiedzenie sanktuarium św. Domku. Udamy się 
na Plac Madonny, zobaczymy pałace: Apostolski i  Illiryjski,  piękną fontannę oraz dzwonnicę. We wnętrzu bazyliki 
nawiedzimy św. Domek, a także liczne kaplice, w tym kaplicę polską z freskami A. Gatti przedstawiającymi religijno-
patriotyczne epizody z historii Polski oraz – w centrum ołtarz – ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Na zakończe-
nie pobytu w Loreto, nawiedzimy Cmentarz Żołnierzy Polskich. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Rimini.

DZIEŃ 8. 
Śniadanie. Przejazd do Rawenny. Zwiedzanie miasta posiadającego unikalne budowle i  dzieła sztuki  bizantyjskiej.  
Zwiedzanie rozpoczniemy przy Piazza della Resistenza. Wizyta w San Vitale z najwspanialszymi na świecie mozaikami, 
następnie w mauzoleum Galli Placydii oraz kolejnej bazylice z VI w. – Sant’ Apollinare Nuovo. Udamy się do Bolonii – 
miasta założonego przez Etrusków. Swoją sławę zawdzięcza smakowitej kuchni oraz najstarszemu w Europie, założo -
nemu w 1088 roku, Uniwersytetowi Bolońskiemu. Zobaczymy Fontannę Neptuna – symbol miasta na głównym placu,  
nad którym góruje Bazylika San Petronio, która jest jednym z największych kościołów gotyckich we Włoszech. Zoba-
czymy także Dwie Wieże (Due Torri) – pozostałe z blisko 200. wież będących symbolem miasta w średniowieczu. Na -
wiedzimy kościół św. Dominika z relikwiami Świętego oraz zespół Santo Stefano. Przejazd do Ferrary. Spacer po sta-
rym mieście otoczonym fortyfikacjami bastionowymi z XV-XVI w. Zobaczymy zamek Estense, nawiedzimy katedrę św. 
Jerzego konsekrowaną w 1135 r. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Padwy.

DZIEŃ 9. 
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd do Kuźni Raciborskiej. Zakończenie pielgrzymki. 

TERMIN: 31.05 – 8.06.2014 r.

CENA: 

        

ZAPEWNIAMY:  
• przejazd luksusowym autokarem
• 8 noclegów w hotelach **/*** pokoje 2-3 os. z łazienkami, małżeństwa – pokoje 2 os.
• 8 śniadań, 7 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 2000 €, do 5000 zł w RP 

UWAGI: 
• jest to PIELGRZYMKA z opieką duchową kapłana i udziałem we Mszach Świętych
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty
• na bilety wstępu i inne wydatki programowe należy przeznaczyć ok. 115 €

PAX 35+2 40+2 45+2 50+2
CENA 2 080 zł 1 980 zł 1 880 zł 1 800 zł


