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Pielgrzymka do Włoch – 8 dni 

     
Pietrelcina, Serracapriola, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Bari, Alberobello, 

Neapol, Amalfi, Salerno, Capri, Pompeje 
Termin: 15.10 – 22.10.2019 

 

DZIEŃ 1:  Wylot z Polski, Neapol  
Spotkanie na lotnisku ok. 17.00. Przelot do Neapolu, lądowanie 21.15 i przejazd do hotelu w okolicy Neapolu, nocleg bez 
obiadokolacji. 
 
DZIEŃ 2:  Pietrelcina, Serracapriola, San Giovanni Rotondo  
Rano, po śniadaniu udamy się w kierunku Półwyspu Gargano. Po drodze zatrzymamy się w Pietrelcinie, miejscu urodzenia 
św. O. Pio, odwiedzimy jego dom rodzinny i inne zabudowania i pamiątki z życia w rodzinnym mieście Świętego. Po 
południu przejedziemy do Serracapriola, gdzie w konwencie kapucynów znajduje się grób Ojca Matteo, słynnego 
egzorcysty, charyzmatyka, który miał dary proroctwa i czynienia cudów. W konwencie znajduje się też figura młodego 
Ojca Pio upamiętniająca jego pobyt w tym miejscu. Po zakończonym zwiedzaniu przejedziemy do hotelu w San Giovanni 
Rotondo, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 
DZIEŃ 3:  San Giovanni Rotondo, Monte San’t Angelo  
Po śniadaniu nawiedzimy Sanktuarium św. Ojca Pio: Kościół Antyczny, gdzie otrzymał stygmaty, Bazylikę MB Łaskawej 
oraz nowe Sanktuarium, gdzie znajduje się grób Świętego we wspaniałej kaplicy ozdobionej mozaikami ojca Marka 
Rupnika. Czas na indywidualną modlitwę. Po południu udamy się do Monte San’t Angelo. Nawiedzimy pięknie położone 
Sanktuarium Św. Archanioła Michała. Zobaczymy miejsce objawień - grotę, ponad którą wybudowano wspaniały kościół, 
jedno z najstarszych Sanktuariów świata i Niebiańska Bazylika – nie poświęcona ludzką ręką. Wieczorem obiadokolacja i 
nocleg w hotelu w San Giovanni Rotondo. 
 
DZIEŃ 4:  Bari, Alberobello 
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Bari - stolicy regionu Apulia. W tym pięknym, południowym mieście zobaczymy 
bazylikę San Nicola, gdzie znajdują się szczątki Św. Mikołaja Biskupa oraz gdzie pochowana została polska królowa Bona 
Sforza. Spacer po starówce do katedry San Sabino i zamku księcia Fryderyka II Szwabskiego oraz uliczką - Via delle 
Orecchiette, gdzie można podziwiać tradycyjne przygotowanie makaronu lokalnego. Następnie udamy się do Alberobello. 
To niepowtarzalne miasteczko w Puglii, gdzie znajduje się dzielnica "trulli" - bajkowych domków o kamiennych 
stożkowatych dachach  i tajemniczym pochodzeniu, wpisanych w 1996  na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Późnym wieczorem powrót do hotelu w San Giovanni Rotondo, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 5: Neapol  
Po śniadaniu przejedziemy do Neapolu - niepisanej stolicy południa Italii. W programie spacer gwarną ulicą Toledo do 
Galerii Umberto I, Teatru St. Carlo, i Piazza Plebiscito ze swym Palazzo Reale. Nawiedzimy katedrę Św. Januarego. 
Proponujemy również objazd panoramiczny jedną z najpiękniejszych promenad Neapolu obol Castel dell’Ovo i Borgo 
Marinaro. Zobaczymy miejsca związane z Ojcem Dolindo, który pochodził właśnie z Neapolu. Ojciec Dolindo był nie tylko 
znanym mistykiem, egzorcystą, o którym O. Pio mawiał „w trudnych sprawach idźcie do o. Dolindo! To święty kapłan”. 
Jest on także autorem znanej modlitwy „Jezu Ty się tym zajmij” oraz autorem ponad 220 tys. obrazków z proroctwami 
dedykowanymi konkretnym osobom i spowiednikiem, do którego swoich penitentów odsyłał sam Ojciec Pio. Zobaczymy 
miejsca związane z tym niezwykłym kapłanem, a także pomodlimy się przy grobie Ks. Dolindo. Wieczorem powrót do 
hotelu w ok. Neapolu. Obiadokolacja i nocleg. 
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DZIEŃ 6:  Capri  
Rano, po śniadaniu przejedziemy do portu w Neapolu, następnie przepłyniemy 

promem/statkiem na najpiękniejszą wyspę morza Tyrreńskiego – Capri, gdzie łagodny, śródziemnomorski klimat i 
wspaniałe widoki zapewniają wiele wrażeń i są największą turystyczną atrakcją. O wyspie głośno było już w starożytności. 
Cesarz Tyberiusz przeniósł się tutaj na stałe. Wybudował pałac i wiele rezydencji. Po przypłynięciu do portu Marina 
Grande przejedziemy kolejką do miasta. Spacer uroczymi uliczkami. Msza Św. Po południu relaks na plaży lub w 
miasteczku. Dla chętnych proponujemy rejs stateczkiem wokół wyspy – płatne dodatkowo ok. 20 euro od osoby. 
Wieczorem powrót do hotelu w ok. Neapolu. Obiadokolacja i nocleg. 

 
DZIEŃ 7: Amalfi, Salerno 
Śniadanie, po którym przejedziemy drogą panoramiczną, wśród winnic, gajów oliwnych, sadów cytrynowych i skał 
opadających do Morza Tyrreńskiego do Amalfi - miasta kolorowych, kaskadowo wznoszących się i przylepionych do skały 
domów. W programie spacer urokliwymi uliczkami do będącej dumą miasta wspaniałej katedry, w której złożono w roku 
1202 św. Andrzeja Ewangelistę. Czas wolny na średniowiecznej starówce. Z Amalfi udamy się do Salerno ( jeśli będzie 
dobra pogoda rejs statkiem wzdłuż Costa Amalfitana - wybrzeżem uznawanym za najpiękniejsze wybrzeże Włoch i jednym 
z najpiękniejszych w Europie), w którym w X w. powstał jeden z pierwszych uniwersytetów Europy zachodniej. Zobaczymy 
m.in. budynek uniwersytetu i katedrę z grobem św. Mateusza Ewangelisty. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 
 

DZIEŃ 8:  Pompeje  
Rano, po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Pompei – miasta, które zostało zniszczone w 79 roku n.e. przez 
erupcję Wezuwiusza - zwiedzimy wykopaliska zniszczonego starożytnego miasta. Po południu nawiedzimy Bazylikę Matki 
Bożej Różańca Świętego. Msza Św. Czas wolny na modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej Pompejańskiej i przy 
grobie wielkiego propagatora modlitwy różańcowej bł. Bartolo Longo. Wieczorem transfer na lotnisko, odprawa biletowo 
– bagażowa. Wylot do Polski. Lądowanie o godzinie 23.40. Pożegnanie z pilotem, zakończenie pielgrzymki. 
 

Cena: 3200 zł (oferta dla grupy 46 osób) plus 135 euro (patrz poniżej) 
 
Cena zawiera: 
− przelot na trasie Kraków-Neapol-Kraków, bagaż podręczny i główny,  opłaty lotniskowe, odprawa online;  
− transfery autokarem na trasie pielgrzymki; 
− 7 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienkami); 
− wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadania i 6 obiadokolacji ( w dniu przylotu bez obiadokolacji ); 
− opiekę doświadczonego pilota na trasie pielgrzymki; 
− ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: KL 10 000 EUR, NW 7 000 pln, choroby przewlekłe; 
− program pielgrzymki i rezerwację Mszy Św.; 
− podatek VAT. 

 
Cena nie zawiera: 
− biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek podczas zwiedzania, taksy 

klimatycznej w hotelach, obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, wszystkich innych kosztów 
związanych z realizacją programu (ok. 135 EUR / OSOBY -> płatne u pilota);  

− napoi do obiadokolacji; 
− dopłaty do pokoju 1-osobowego (120 EUR, tylko na zapytanie i do potwierdzenia z hotelami); 
− dodatkowego ubezpieczenia na wypadek losowej rezygnacji z pielgrzymki – 135 zł; 
− świadczeń niewymienionych w ofercie. 
 
Ważne informacje: 

1. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.  
2. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ LINIE LOTNICZE, zwłaszcza 

opóźnienia i problemy z bagażami. 
3. Prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego ważnego min. 6 miesięcy od daty powrotu. 
4. Organizator zapewnia rezerwację Mszy Św. na trasie pielgrzymki 

 

mailto:aneta@orlando.com.pl
http://www.orlando.com.pl/
http://www.pielgrzymki.pl/

