POZNAJEMY ŚWIĘTYCH
W POŁUDNIOWYM SŁOŃCU ITALII
PIELGRZYMKA SAMOLOTOWA DO WŁOCH – 8 DNI

NEAPOL – PIETRELCINA – SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO – BARI –
– ALBEROBELLO – POLIGNANO A MARE – MATERA – GRAVINA IN PUGLIA – NEAPOL –
– PAESTUM – SALERNO – AMALFI – POMPEJE – SORRENTO – NEAPOL
| TERMIN: 04.05 – 11.05.2023
| CENA:
4 690 PLN/os. (przy grupie 46 os.)
| PROGRAM:
Dzień 1: WYLOT Z POLSKI – PIETRELCINA
Na dwie godziny przed wylotem spotykamy się na lotnisku Kraków/Katowice. Odprawa biletowo-bagażowa. Wylot do Neapolu
o godzinie 06:05*. Planowany przylot do Neapolu o godzinie 08:05*. Następnie zatrzymamy się w Pietrelcinie, miejscu urodzenia
św. Ojca Pio. Odwiedzimy jego dom rodzinny oraz inne zabudowania i pamiątki z życia w rodzinnym mieście Świętego. Przyjazd do
hotelu w San Giovanni Rotondo, zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 2: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SAN’T ANGELO
Po śniadaniu nawiedzimy Sanktuarium św. Ojca Pio. W San Giovanni Rotondo Ojciec Pio żył ponad 50 lat. Podczas spaceru
nawiedzimy Kościół Antyczny – stary kościółek funkcjonujący przy konwencie kiedy Ojciec Pio przybył do San Giovanni i gdzie
otrzymał stygmaty, także Bazylikę Matki Bożej Łaskawej wybudowaną na jego polecenie. Zwiedzimy też udostępnioną część
konwentu, w której znajduje się ekspozycja z pamiątkami po Ojcu Pio, a na zakończenie nowe Sanktuarium, gdzie we wspaniałej
kaplicy ozdobionej mozaikami ojca Marka Rupnika pomodlimy się przy grobie Świętego. Po południu zaprosimy Państwa do
Monte San’t Angelo. Nawiedzimy wykute w skale Sanktuarium św. Michała Archanioła. Tu, w grocie objawił się on już w V wieku.
Sam również poświęcił to miejsce, dlatego Bazylika, która jest sercem Sanktuarium nazwana została ”Bazyliką Niebiańską”, jedyną
na świecie niepoświęconą ręką człowieka. Po nawiedzeniu miejsca kultu, udamy się na spacer przez zabytkową dzielnicę białych,
kamiennych domków – Juno (wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Wieczorem przejedziemy do hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: BARI – ALBEROBELLO – POLIGNANO A MARE
Rano, po śniadaniu całodniowe zwiedzanie urokliwych miasteczek Apulii. Dzień rozpoczniemy od zobaczenia stolicy regionu –
Bari, którego patronem jest św. Mikołaj. Spacerując przez historyczne centrum miasta La Citta Vecchia, wśród plątaniny wąskich
ulic i placów, na których koncentruje się lokalne życie, poczujemy oddech tego niezwykłego miejsca. Nawiedzimy Bazylikę św.
Mikołaja, poznamy historię najbardziej lubianego i oczekiwanego każdego roku Świętego. Poznamy historię życia polskiej
królowej Bony Sforzy, która przyjechała właśnie z Bari, aby zasiąść na polskim tronie. Dalej zobaczymy zamek Fryderyka II
(z zewnątrz) i romańsko-gotycką katedrę San Sabino. Następnie zobaczymy Alberobello – miasteczko historycznych domów
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„Trulli”, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trulli to charakterystyczne domy, zbudowane z kamienia na planie
koła, ze spiczastym, kamiennym dachem. Spacer po wąskich uliczkach miasteczka zagwarantuje niesamowite i niespotykane
wrażenia. Przejedziemy również do pobliskiego miasteczka Polignano a Mare – jednego z urokliwych i najładniejszych miasteczek
na wybrzeżu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4: MATERA – GRAVINA IN PUGLIA
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Na początku dnia przejedziemy do Matery – miasta wykutego w skale, wpisanego w 1993
roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzimy starożytne dzielnice Sasso Caveoso i Sasso Barisano, gdzie do
niedawna, w ciężkich warunkach mieszkało kilkanaście tysięcy osób. Będziemy spacerować pomiędzy „sassi”, czyli domami
i jaskiniami wykutymi w skale. Po południu zobaczymy Gravinia in Puglia – miasteczko położone nad wąwozem, z pocztówkowym
widokiem na miasto i zabudową przypominającą Materę. By dostać się do centrum przemierzymy wczesnoromański most –
akwedukt. Dalej nawiedzimy Bazylikę Santa Maria Asunta, Sanktuarium Madonna della Grazia, przejdziemy przez Plac Notar
Domenico i Plac Benedykta XIII wraz z pomnikiem papieża, który pochodził właśnie z Gravini. Wieczorem przejazd do hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5: NEAPOL – PAESTUM
Po śniadaniu przejedziemy do Neapolu, niepisanej stolicy południa Italii. Wizytę w tym niezwykle interesującym mieście
zaczniemy od nawiedzenia Kościoła Matki Bożej z Loreto, związanego z posługą Ojca Dolindo, który pochodził właśnie z Neapolu.
Zobaczymy miejsca związane z tym niezwykłym kapłanem, a także pomodlimy się przy jego grobie. Ojciec Dolindo był znanym
mistykiem, egzorcystą, o którym Ojciec Pio mawiał „W trudnych sprawach idźcie do Ojca Dolindo! To święty kapłan”. Jest on także
autorem znanej modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij” oraz autorem ponad 220 tysięcy obrazków z proroctwami dedykowanymi
konkretnym osobom i spowiednikiem, do którego swoich penitentów odsyłał sam Ojciec Pio. Dalej gwarną ulicą Toledo
przejdziemy do Galerii Umberto I, Teatru St. Carlo i Piazza Plebiscito ze swym Palazzo Reale. Zaprosimy Państwa również na
panoramiczny objazd miasta jedną z najpiękniejszych promenad Neapolu, obok Castel dell’Ovo i Borgo Marinaro. Następnie
przejedziemy do Paestum – jednego z najważniejszych parków archeologicznych Europy, wpisanego w 1998 roku na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzimy stanowiska archeologiczne m.in. świątynie Ateny, świątynie Hery oraz świątynie
Posejdona – najważniejsze zabytki starożytnej kolonii greckiej. Wieczorem powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6: SALERNO – AMALFI
Rano śniadanie. Dzień rozpoczniemy w miejscowości Salerno, w którym w X wieku powstał jeden z pierwszych uniwersytetów
Europy Zachodniej. Zobaczymy budynek uniwersytetu i katedrę św. Mateusza z grobem Ewangelisty. Dalej promenadą Lungomare
di Trieste spacerować będziemy pośród palm i typowych włoskich kwiatów i roślin do portu, z którego wypłyniemy na rejs
statkiem wzdłuż Costa Amalfitana – wybrzeża uznawanego za najpiękniejsze wybrzeże Włoch i jednego z najpiękniejszych
w Europie – do Amalfi. To wyjątkowo urocze miejsce, miasto kolorowych, kaskadowo wznoszących się i przylepionych do skały
domów. Podczas pobytu przejdziemy urokliwymi uliczkami do będącej dumą miasta wspaniałej katedry Sant'Andrea, w której
w roku 1202 złożono relikwie św. Andrzeja Apostoła. Czas wolny na średniowiecznej starówce oraz powrót statkiem do Salerno.
Wieczorem przyjazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7: POMPEJE – SORRENTO
Rano śniadanie, po którym przejedziemy do Pompejów gdzie nawiedzimy Bazylikę Matki Bożej Różańca Świętego – modlitwa
przed cudownym obrazem Matki Bożej Pompejańskiej i przy grobie wielkiego propagatora modlitwy różańcowej bł. Bartolo Longo.
Udamy się również do Sorrento na krótki spacer. Położone na wysokim klifie miasteczko według legendy założył sam Odyseusz.
W XV-wiecznym centrum podziwiać będziemy wspaniałą panoramę Zatoki Neapolitańskiej oraz nawiedzimy Kościół św. Franciszka
z Asyżu. W klasztorze znajduje się jeden z najstarszych zabytków Sorrento – krużganek świętego Franciszka. Wieczorem powrót
do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8: WYLOT DO POLSKI
Śniadanie (pakiet śniadaniowy). Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko. Odprawa biletowo-bagażowa. Wylot do Polski o
godzinie 08:30. Lądowanie o godzinie 10:35. Zakończenie pielgrzymki.
| CENA ZAWIERA:
 przelot na trasie: Kraków/Katowice – Neapol – Kraków/Katowice; bagaż rejestrowany do 20 kg, bagaż podręczny o
wymiarach 40x20x25 cm, opłaty lotniskowe i paliwowe, odprawa na lotnisku
 transfery autokarem/busem na trasie pielgrzymki
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7 noclegów w hotelu 3* (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami)
wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
ubezpieczenie Signal Iduna: KL (30 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka chorób
przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami
opiekę doświadczonego pilota
przedstawiony program pielgrzymki
podatek VAT

| CENA NIE ZAWIERA:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek, taksy klimatycznej, składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (łącznie około 220 EUR/os. – płatne u br.
Mateusza przed wyjazdem (podana kwota jest orientacyjna i może ulec zmianie. W trakcie trwania sezonu ceny biletów
w stępu zmieniają się dynamicznie niezależnie od Orlando)
 transferu autokarem na/z lotnisko w Polsce
 napojów do obiadokolacji
 ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych zachorowaniem wskutek
Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem na COVID-19 (310 PLN/os.
płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę).
 wydatków własnych
 dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie)
 świadczeń niewymienionych w ofercie

| WAŻNE INFORMACJE:
1.
2.
3.
4.
5.

Data przygotowania oferty: 25.10.2022 r.
Wymagany dokument do odbycia podróży: dowód osobisty lub paszport.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.
Cena skalkulowana jest dla grupy 46 osób. W przypadku mniejszej liczy osób, cena ulegnie zmianie.
Cena została skalkulowana w dniu 25.10.2022 wg obowiązujących w tym dniu cen paliw i kursów walut.
W przypadku wzrostu tych cen, cena imprezy turystycznej podlegać będzie rekalkulacji.
6. Żadne rezerwacje nie zostały dokonane. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie
lotnicze, w tym zmiany godzin przelotów, zmiany opłat paliwowych
7. Gwarantujemy rezerwację mszy świętych na trasie zwiedzania.
8. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE
ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379).
9. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą
Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. Podróżni
zobowiązani są spełnić wymienione na stronie rządowej warunki. Na dzień przedstawienia oferty, Hiszpania jest wolna
od obostrzeń. Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności
wykonania testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych do kraju
docelowego nie stanowi podstawy do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu.
10. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1
Kodeksu Cywilnego.

Zapisy u Brata Mateusza Miklosa tel.: 509 051 210
Klasztor OO. Bernardynów w Dukli i w Kalwarii Zebrzydowskiej
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