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PADWA - LORETO – MANOPPELLO – SAN GIOVANNI ROTONDO – PIETRELCINA - RZYM  

WATYKAN – ORVIETO – ASYŻ - BOLONIA 

 

DZIEŃ 1 -  nocny przejazd  

Zbiórka ok. godz. 15:00, Msza święta rozpoczynająca pielgrzymkę. Przejazd przez Niemcy w kierunku Włoch.  

DZIEŃ 2 -  PADWA  

W godzinach rannych przyjazd do Padwy, miasta w północno-

wschodnich Włoszech, znanego jako miejsce spoczynku św. Antoniego, 
otoczonego kultem już od czasów średniowiecznych. To także słynne 

miasto uniwersyteckie, gdzie kształcili się wybitni Polacy:  Jan 

Kochanowski, Mikołaj Kopernik, Jacek Odrowąż. Najpierw udamy się do 
Bazyliki św. Antoniego, w której znajduje się jego grób i kaplica jego 

relikwii. Msza święta. Następnie spacer do centrum miasta podczas 
którego zobaczymy padewski uniwersytet, starówkę, gdzie znajduje się 

słynny Palazzo de la Raggione oraz plac kwiatów i ziół. Przejazd do 

hotelu, kolacja, nocleg 

 

DZIEŃ 3 LORETO - MANOPPELLO  

Rano po śniadaniu przejazd do Loreto, małego miasteczka 

nad Adriatykiem, w którym znajduje się najstarsze Sanktuarium 
Maryjne o międzynarodowym znaczeniu. We wspaniałej Bazylice kryje 

ono prawdziwy skarb – Domek Rodziny z Nazaretu, przywieziony 

z Palestyny w XIII w. Zwiedzanie Sanktuarium. Msza święta. Następnie 

przejazd Manoppello w Abruzji kryjącego niezwykły „obraz”, jedną 

z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa – prawdziwy wizerunek 
Chrystusa – Volto Santo. Nawiedzenie Sanktuarium. Modlitwa przed 

cudownym całunem. Następnie przejazd do San Giovanni Rotondo na 

kolację i nocleg.  

 

DZIEŃ 4 SAN GIOVANNI ROTONDO – PIETRELCINA  

Rano po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie Sanktuarium św. Ojca Pio 

w San Giovanni Rotondo. Zobaczymy Bazylikę MB Łaskawej, Nowy 

Kościół w którym znajdują się relikwie św. O. Pio, konwent kapucynów, 
gdzie zobaczymy celę świętego i wiele pamiątek po nim. Msza święta. 

Następnie wyjedziemy do Pietrelciny, miejsca narodzin i młodości św. 
O. Pio. Zobaczymy dom rodziny Forgione, kościół w którym został 

ochrzczony, wieżyczkę gdzie spędzał wiele godzin na naukę oraz kościół 
parafialny w którym pełnił posługę. Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, 

zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
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DZIEŃ 5  WATYKAN – RZYM  

Rano po śniadaniu rozpoczynamy zwiedzanie Wiecznego Miasta. 
Najpierw udamy się do Watykanu, najmniejszego państwa świata. 

Zwiedzimy Bazylikę św. Piotra, której obecny kształt powstał przy 
udziale takich mistrzów jak Michał Anioł, Bernini, Bramante, Rafaelo.  

Zobaczymy m.in. wspaniały baldachim, usytuowany nad grobem św. 

Piotra, gdzie przywilej odprawiania Mszy św. należy wyłącznie 
do papieży. Odwiedzimy grób ukochanego, błogosławionego papieża 

Jana Pawła II. Po południu zwiedzimy Rzym klasyczny: zobaczymy 
m.in. Colosseum, Łuk Konstantyna, Forum Romanum, Kapitol.  Msza 

święta. Wieczorem powrót do hotelu na kolację i nocleg. 

DZIEŃ 6  RZYM    

Wcześnie rano po śniadaniu wyjazd do Watykanu. Msza święta. Udział w Aniele Pańskim z papieżem Benedyktem 
XVI. Po południu spacer po Rzymie: zobaczymy słynne place rzymskie, odwiedzimy Bazyliki Patriarchalne m.in 

Bazylikę św. Jana na Lateranie i Bazylikę św. Pawła za Murami. Wieczorem powrót do hotelu, kolacja, nocleg.  

DZIEŃ 7 ORVIETO – ASYŻ  

Rano po śniadaniu przejazd do Asyżu, jednego z najpiękniejszych 

miast średniowiecznych, w którym urodził się św. Franciszek. 
Po drodze zatrzymamy się w Orvieto, mieście związanym z Cudem 

Eucharystycznym - Bolseńskim. Tam zatopimy się   w modlitwie przed 

Krwią Pańską, którą nasiąkł korporał. Msza święta. Kontynuacja 
drogi do Asyżu. Zobaczymy Bazylikę Dolną i Górną wzniesioną nad 

grobem św. Franciszka ze wspaniałymi freskami Giotta i jego 
uczniów. Nawiedzimy także Bazylikę Santa Maria Degli Angeli, 

Porcjunculę oraz Krużganek Różany, przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

DZIEŃ 8 BOLONIA  

Rano po śniadaniu udamy się do Bolonii, miasta uniwersyteckiego,  stolicy Emilii Romanii. Nawiedzimy Bazylikę San 

Petronio, która należy do najpiękniejszych gotyckich kościołów we Włoszech oraz Bazylikę San Domenico, gdzie 
spoczywa św. Dominik, założyciel zakonu dominikanów. Msza święta. Następnie wyjedziemy w drogę powrotną 

do Polski. Nocny przejazd. 

DZIEŃ 9 POWRÓT  

Powrót w godzinach południowych.  

 
 

CENA ZAWIERA: 

 PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM 

 6 NOCLEGÓW W HOTELACH **/*** 

- 1 nocleg w okolicy Padwy 
- 1 nocleg w San Giovanni Rotondo 

- 3 noclegi w okolicy Rzymu 

- 1 nocleg w okolicy Asyżu 
 WYŻYWIENIE:  6 ŚNIADAŃ, 6 OBIADOKOLACJI 

 UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE  Signal Iduna KL, NNW, bagaż 

 OPIEKA  PILOTA 

 PODATEK VAT 

 

 
UWAGA ! Biuro Podróży „ Avanti Travel” zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.  
CENA NIE ZAWIERA: 

 Kosztów zwiedzania: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, wjazdów do miast, słuchawek – łączny koszt 
ok. 70 Euro. Kwota ta  będzie zbierana przez pilota w autokarze, a po zakończeniu pielgrzymki rozliczona z uczestnikami.  
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