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Pielgrzymka do Włoch
Termin: 20-27.02.2022

1 dzień 20.02.2022 -niedziela: Wyjazd z Łodzi o godz. 1:00. Przyjazd do Padwy: zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego,
historycznego centrum, Piaza delle Erbe. Przejazd na nocleg, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień 21.02.2022 – poniedziałek: Śniadanie. Przyjazd do  Asyżu, zwiedzanie: Bazylika z grobem św. Franciszka,
Piazza  Comune,  Bazylika  św.  Klary,  Bazylika  Matki  Bożej  Anielskiej.  Przejazd  na  nocleg,  zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.

3 dzień 22.02.2022 – wtorek: Śniadanie.  Przejazd do  San Giovanni Rotondo:  nawiedzenie grobu św. Ojca Pio.
Zwiedzanie bazyliki i muzeum. Msza św. w kościele, w którym nabożeństwa odprawiał św. o. Pio.  Przejazd do Monte
Saint  Angelo  na  Półwyspie  Gargano  –  zwiedzanie:  Bazyliki  i  groty  Michała  Archanioła.  Przejazd  na  nocleg,
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień  23.02.2022  -  środa: Śniadanie. Przejazd  do   Lanciano –  miejsca  Cudu Eucharystycznego.  Przejazd  do
Manopello, gdzie w Bazylice Świętego Oblicza zobaczymy twarz Jezusa na Cudownej Chuście. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja i nocleg. 

5 dzień 24.02.2022 - czwartek: Śniadanie.  Przejazd do  Loreto – nawiedzenie Santa Casa - Domku Matki Bożej,
zwiedzanie  Bazyliki. W tym dniu zobaczymy również jaskinie krasowe  Frasassi, w których najbardziej znaną jest
grota zwana Komnatą Świec.  Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

6 dzień 25.02.2022 – piątek: Śniadanie. Przejazd do San Marino – najstarszej republiki na świecie. Zwiedzanie: Plac
Wolności, bazylika, zamek La Rocca o Guaita na szczycie góry Titano. Przejazd do Wenecji, rejs statkiem na Plac Św.
Marka, gdzie zobaczymy Pałac Dożów, Bazylikę i Dzwonnicę św. Marka, Ponte della Paglia, z którego roztacza się
widok na  słynny Most  Westchnień,  Most  Rialto  oraz  dom,  w którym mieszkał  Marco  Polo.  Przejazd na  nocleg,
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

7  dzień  26.02.2022  –  sobota: Śniadanie.  Przyjazd  do  Wiednia,  zwiedzanie  stolicy  Austrii: Kościół  św.  Karola
Boromeusza,  który nazywany jest perłą baroku wiedeńskiego, Opera Miejska (z zewnątrz),  Katedra św. Szczepana,
dziedziniec rezydencji cesarskiej – Hofburg. Wjazd na Wzgórze Kahlenberg -  tego miejsca w 1683 roku król Jan III
Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. Zwiedzanie, msza św. Po zwiedzaniu czas wolny w parku
rozrywki Wiener Prater. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

8 dzień 27.02.2022 niedziela: Śniadanie. W tym dniu zobaczymy apartamenty rezydencji cesarskiej – Schoenbrunn,
O godz. 13.15 występ chóru w kościele. Po występie wyjazd w drogę powrotną. Obiadokolacja. Przyjazd na miejsce
zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 1100 zł + 300 EUR

  Świadczenia:
- przejazd autokarem
- 7  noclegów w hotelach **/***, pokoje z łazienkami
- wyżywienie: 7 śniadań + 7 obiadokolacji + dodatkowa obiadokolacja
- opieka pilota podczas całego wyjazdu 
- ubezpieczenie KL, NNW – Signal Iduna
- składka na obowiązkowy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Uwaga!  Program  jest  ramowy  i  kolejność  zwiedzanych  obiektów  może  ulec  zmianie  w  zależności  od  warunków
atmosferycznych  i  godzin  otwarcia  zwiedzanych  obiektów.  Cena  nie  zawiera  kosztu  biletów wstępu  do  zwiedzanych
obiektów, wjazdów do  miast, zestawu słuchawkowego Tour Guide, razem ok. 60 EUR (do rozliczenia z pilotem w drodze
powrotnej do kraju
 W miarę możliwości codziennie będzie odprawiana msza święta.
                                                                                                                                                                                                                       
www.olestur.com.pl                                                                                                                 e-mail: biuro@olestur.com.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/1683
http://www.olestur.com.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_osma%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Wiedniem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l_Polski

