„ Pasja Podróżowania”
WŁOCHY PIELGRZYMKOWO – DO OJCA PIO
PIELGRZYMKA NARODDOWA
W ROKU ŚWIĘTEGO OJCA PIO
Termin: 08-15.10.2018
Dzień 1// 08.10

Zbiórka uczestników wycieczki o godz. 02.00. Przejazd do
hotelu, w okolicach Werony zakwaterowanie,
obiadokolacja, odpoczynek.

Dzień 2//09.10

Śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Rzymu,
spotkanie z przewodnikiem, zobaczymy m.in. Coloseum (z
zewnątrz), Forum Romanum (z zewnątrz), Panteon, Bazylikę Św.
Jana w której odprawimy Mszę Świętą. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja, odpoczynek.

Dzień 3 // 10.10

Śniadaniu. Przejazd do Watykanu na audiencje z Papieże, udział w
modlitwie i wydarzeniach z okazji rocznicy śmierci Ojca Pio.
Powrót do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, odpoczynek.
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Dzień 4 // 11.10
Wczesne śniadanie wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Casino gdzie odwiedzimy klasztor w którym
odprawiona zostanie Msza Święta, oraz Cmentarz Polski. Wyjazd do Pietrelciny miejsca urodzenia Ojca
Pio – zwiedzania miejsc związanych z Ojcem Pio. Następnie przejazd do San Giovanni Rotond,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, odpoczynek.

62-270 Kłecko, ul Gnieźnieńska 18
www.wycieczkigrupowe.com
l.tomczak@wycieczkigrupowe.com
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www.smile-travel.pl
NIP 7842308618

Dzień 5 // 12.10
Śniadanie. Udział w uroczystościach związanych z Ojcem Pio w San Giovani Rotondo, obiadokolacja,
odpoczynek.

Dzień 6 //13.10
Śniadanie. Udział w uroczystościach związanych z Ojcem Pio w San Giovani Rotondo, obiadokolacja,
odpoczynek.

Dzień 7 //14.10

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Monte Sant’ Angelo –spacer po Sanktuarium Michała
Archanioła. Msza Święta . Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Cesanaticco.

Dzień 8 //15.10
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. spacer po plaży. Wyjazd do
Polski, po drodze obiadokolacja, przyjazd do Zamościa, Bydgoszczy w
godzinach wczesno rannych dnia kolejnego i zakończenie pielgrzymki.
(po drodze czas na indywidualny posiłek).
PROPONOWANE HOTELE:
08-09.10.2018 – HOTEL SAN VITO***
09-11.10.2018 – HOTEL VILLA ARICIA*** POD RZYMEM
11-14.10.2018 – HOTEL VILLA EDEN *** W SAN GIOVANI ROTONDO
14-15.10.2018 – HOTEL ARIZONA *** POD CESANATICO

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NR 601
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA RZECZ KLIENTA - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ AXA

UWAGA
Przy rezerwacji wycieczki grupowej, system AUDIO TOUR
dla wszystkich uczestników grupy przez całą wycieczkę w cenie.

Kontakt i zapisy:
Pani Dorota Pawlisz
tel.: 506 093 008
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• kwota liczona przy euro 4,4
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