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TERMIN: 

27.04 – 

3.05.2022 
 
DZIEŃ 1 Polska – 

Włochy(środa) 

27.04.2022 

Msza św. rozpoczynająca pielgrzymkę o godz. 18:00. Pakowanie bagaży, odjazd w kierunku granicy 

czeskiej o godz. 19:00. Nocny przejazd do Włoch.  

 

DZIEŃ 2: PIZA (czwartek) 28.04.2022 

Przyjazd do Pizy, jednego z najpiękniejszych miast Toskanii. W średniowieczu miasto stworzyło morskie 

imperium handlowe, co pozwoliło na wybudowanie marmurowego kompleksu budowli sakralnych 

nazwanych potem Polem Cudów. W programie: słynna Krzywa Wieża, katedra, piękne koliste 

baptysterium i XIII-wieczny cmentarz Campo Santo. Spacer z przewodnikiem. Przejazd do hotelu w 

Montecatini Terme. Zakwaterowanie w hotelu, dla chętnych spacer po mieście, znanym włoskim 

uzdrowisku (wjazd kolejką na Montecatini Alto 7€). Obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 3 SIENA - ORVIETO(piątek)29.04.2022 

Po śniadaniu przejazd do Sieny, miasta, które od wieków rywalizowało z Florencją. Zobaczymy słynne 

Piazza del Campo, na którym każdego roku odbywają się znane na całym świecie wyścigi konne - Il 

Palio, a także katedrę, uznawaną za najpiękniejszy przykład włoskiego gotyku.  Stąd pochodziła św. 

Katarzyna, zobaczymy więc jej Dom Rodzinny oraz Bazylikę, w której pomodlimy się przed relikwiami 

Świętej. Spacer po mieście. Czas wolny na zakup pamiątek. Przejazd do Orvieto, miasta położonego na 

wzgórzu, z którym wiąże się niezwykłą historią ustanowienia święta Bożego Ciała. W 1263r w pobliskiej 

Bolsenie wydarzył się cud eucharystyczny. Od tamtej pory w katedrze w Orvieto przechowywany jest 

relikwiarz z cudowną Hostią i skrwawionym   Korporałem. Nawiedzenie katedry, msza święta. Przejazd 

do hotelu pod Rzymem, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 

DZIEŃ 4 RZYM(sobota)30.04.2022 

Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Nawiedzenie Bazyliki św. Pawła za Murami i Bazyliki św. Piotra. Modlitwa 

przy grobie Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnie spacer z przewodnikiem przez Fori Imperialni 

przecinające Rzym Starożytny, Koloseum. Po całodziennym pobycie w Wiecznym Mieście powrót do 

hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

 

 

 

 

 

Pielgrzymka młodzieży do Włoch   
 
 

http://www.avantitravel.pl/


 

Biuro Podróży AVANTI  TRAVEL  

ul .29 Listopada 4b/3, 32-050 Skawina 

NIP: 551-211-33-36 REGON 121309548 

www.avantitravel.pl  biuro@avantitravel.pl  

Tel. 0048 12 276 01 18 
 Pielgrzymki autokarem

DZIEŃ 5 RZYM (niedziela) 1.05.2022 

Po śniadaniu przejazd do Rzymu. W tym dniu planujemy 

spacer z przewodnikiem przez słynne place rzymskie. 

Zobaczymy m.in. plac Navona i fontannę Czterech Rzek, 

fontannę di Trevi, Panteon- najlepiej zachowaną 

starożytną budowlę Rzymu, Plac Hiszpański, Schody 

Hiszpańskie, Bazylikę Santa Maria Maggiore i Bazylikę św. 

Jana na Lateranie. Msza święta. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja i nocleg.  

DZIEŃ 6 ASYŻ 2.05.2022 

Po śniadaniu przejazd do Asyżu, rodzinnego miasta św. 

Franciszka i św. Klary.  To jedno z najlepiej zachowanych 

miast średniowiecznych. Nawiedzenie grobu św. 

Franciszka i zwiedzanie miasta.  W programie m.in. 

Bazylika św. Franciszka z niezwykle cennymi freskami oraz 

Bazylika Santa Maria degli Angeli z Porcjunkulą i 

ogrodem różanym. Czas wolny na zakup pamiątek i 

ciepły posiłek przed odjazdem. ( planowany 9-godzinny 

pobyt ). Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

Nocny przejazd autokarem. 

DZIEŃ 7 POLSKA 3.05.2022 

Powrót do Polski w godzinach południowych. 

 

 

 

 

 

 

 

CENA: 1850zł 

W CENIE:   
 

 Przejazd komfortowym autokarem 

 Zakwaterowanie w hotelach *** (standard 

turystyczny – pokoje 2, 3 i 4 osobowe) 

 Wyżywienie: 2 razy dziennie (zaczynamy od 

obiadokolacji, kończymy śniadaniem) 

 Opieka doświadczonego pilota 

 Ubezpieczenie turystyczne KL ( 15000Euro,NNW 

15000 zł, bagaż, CP)  SIGNAL IDUNA 

 Podatek VAT 

 Składka na opłaty turystyczneTFP i TFG 

ZABIERZ ZE SOBĄ: 

 Ważny dowód osobisty lub paszport 

 Kieszonkowe na przekąski, ciepły posiłek w ciągu 

dnia, wodę i pamiątki  

 Opłaty na bilety wstępu, przewodników lokalnych, 

opłaty wjazdowe do miast i zestawy audio-guide 

– koszt 50 Euro 
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