
SANCTA ITALIA 10 dni 
                                                                                                           PIELGRZYMKA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW 

                                                              Padwa, Cascia, Watykan, Monte Sant’Angelo,  
San Giovanni Rotondo, Loreto, Lanciano, 

                                                                                                Castel Gandolfo, Subiaco, Neapol, Pompeje, Bari, Florencja, 
                                                       rejs wzdłuż Wybrzeża Amalfitańskiego – Amalfi, Positano 

 

Dzień 1  piątek 12.05.2023 

Wyjazd z Tylmanowej o godzinie 03:30 nad ranem, przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. 
W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu w okolicach Padwy, obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 2  sobota 13.05.2023 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Padwy siedziby jednego z najstarszych uniwersytetów, 
na którym studiowali między innymi Jan Kochanowski i Mikołaj Kopernik. Nawiedzenie Bazyliki św. Antoniego, 
czas na indywidualną modlitwę przy grobie św. Antoniego Padewskiego oraz spacer w czasie którego 
zobaczymy najciekawsze miejsca w tym  mieście. Następnie przejazd do Loreto gdzie nawiedzimy Bazylikę z 
domkiem Matki Bożej, w którym czczona jest cudowna figura Matki Bożej Loretańskej. Odwiedzimy również 
Polski Cmentarz Wojskowy. W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 
 
Dzień 3  niedziela 14.05.2023 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Lanciano – małego miasteczka w którym w VIII 

wieku miał miejsce cud eucharystyczny. Modlitwa w sanktuarium, którym opiekują się franciszkanie. 
Przejazd na Półwysep Gargano, do Monte Sant’ Angelo – wizyta w średniowiecznym sanktuarium 
własnoręcznie poświęconym przez św. Michała Archanioła,  który objawił się w tym miejscu trzykrotnie. 
Czas na indywidualną modlitwę. Przejazd do San Giovanni Rotondo –sanktuarium związanego z życiem 
I działalnością Ojca Pio. Zwiedzanie miejsc związanych ze św. Ojcem Pio: kościółek antyczny, chór na 
którym otrzymał stygmaty, cela świętego, kościół Matki Boskiej Łaskawej, nowa bazylika, w krypcie w 
której  spoczywa ciało św. Ojca Pio czas na modlitwę.    Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w okolicach 
San Giovanni Rotondo, obiadokolacja i nocleg. 

 
 
Dzień 4  poniedziałek 15.05.2023 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Bari naszym celem w tym mieście będzie sanktuarium i 
Bazylika św. Mikołaja. Ciało świętego sprowadzono tutaj 9 maja 1087r. drogą morską z Myry. Bazylika kryje 
również marmurowy grobowiec królowej Bony Sforzy, żony Zygmunta I Starego. Msza Święta w Bazylice.  
Czas wolny na zakupy pamiątkowe. W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu położonym  
w okolicach Neapolu, obiadokolacja i nocleg.  

   

 



 
Dzień 5  wtorek 16.05.2023 
Po śniadaniu przejazd do Salerno. Całodniowa wycieczka wzdłuż najpiękniejszego zakątka Kampanii – Wybrzeża 
Amalfi. W programie wizyta w Amalfi, gdzie będziemy podziwiać najsłynniejszą katedrę św. Andrzeja Apostoła na 
wybrzeżu. Następnie kontynuujemy rejs do Positano -"pocztówkowego" miasteczka zawieszonego na skale. 
Wybrzeże Amalfitańskie zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO. W godzinach 
wieczornych powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

 
 
Dzień 6  środa 17.05.2023 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Pompejów, nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej 
Różańcowej. W 1894r. Stolica Apostolska uznała bazylikę w Pompejach za najważniejsze sanktuarium 
różańcowe na świecie. Zwiedzanie pozostałości starożytnych Pompejów. Następnie przejazd autokarem do 
Neapolu, wizyta w Katedrze św. Januarego, której początki sięgają XIII w. Katedra słynie z cudu przemiany 

krwi patrona miasta, z postaci skrzepłej w płynną oraz z XVII- wiecznej kaplicy renesansowej krypty z urną ze 
szczątkami świętego. Czas wolny centrum Neapolu. W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu w 
okolicach Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 

 
 
Dzień 7  czwartek 18.05.2023 
Wcześnie rano przejazd do Watykanu. O godzinie 7:00 rano Msza Święta w języku polskim przy grobie św. Jana 
Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Po Mszy Świętej zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, spacer po Placu św. 
Piotra oraz czas wolny na zakupy pamiątkowe. Po południu wizyta w Castel Gandolfo – miejscowości malowniczo 
położonej nad jeziorem Albano, w której znajduje się letnia rezydencja Papieży.  Powrót do hotelu, obiadokolacja i 
nocleg. (UWAGA! w tym dniu śniadanie będzie w formie suchego prowiantu) 

  
 
Dzień 8  piątek 19.05.2023 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Subiaco – Sacro Speco, wrośniętego w skałę Opactwa 
Benedyktyńskiego – pierwszej samotni Świętego Benedykta. Odwiedzimy grotę, w której modlił się św. Benedykt 
oraz klasztor założony w późniejszym czasie przez Świętego. Zobaczymy wspaniałe freski którymi ozdobiony jest 
kościół. Przejazd do Cascii – miasteczka i sanktuarium związanego ze św. Ritą – patronką od spraw 
beznadziejnych. Czas na indywidualną modlitwę. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

   
 



Dzień 9   20.05.2023 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Florencji, stolicy Toskanii. Spacer z przewodnikiem w czasie 
którego zobaczymy m.in.: kościoł Santa Croce, Piazza del Duomo, baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, 
katedrę Santa Maria del Fiore, której monumentalna kopuła jest symbolem miasta, wieżę Giotta, Piazza della 
Signoria przy Palazzo Vecchio, słynny most złotników Ponte Vecchio oraz wzgórze Michała Archanioła. Przejazd 
do hotelu położonego w okolicach Padwy na obiadokolację i nocleg.  

  
 
Dzień 10  niedziela 21.05.2023 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd tranzytowy przez Austrię i 
Czechy. Powrót do Polski w późnych godzinach nocnych.  

 
Msza Święta będzie odprawiana w każdym dniu pielgrzymki. 
 

 

Termin:  12.05 – 21.05.2023 
Cena:  3350 zł + 240 euro 

Cena obejmuje: 
Przejazd autokarem klasy LUX z klimatyzacją, barkiem, WC i DVD, opiekę polskojęzycznego pilota, 9 noclegów w 
hotelach***, 9 śniadań, 9 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW, ubezpieczenie bagażu, TFG, TFP, program 
zwiedzania jw. koszty realizacji programu (między innymi: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy 
lokalni, przejazdy komunikacją miejską, taksa klimatyczna, tour guide system, wjazdy do miast– check point, rejs 
wzdłuż Wybrzeża Amalfitańskiego) 

 

UCZESTNICY  PIELGRZYMKI  MUSZĄ  POSIADAĆ  WAŻNE  DOWODY  OSOBISTE! 
Orientacyjna długość trasy całej pielgrzymki 5000 km 
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