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URODZINY PAPIEŻA 
Termin – 13-19.05.2020 

Cena – 1550 PLN + €100 

 

PADWA – WENECJA – ASYŻ – RZYM – BOLONIA 
pielgrzymka do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II 

 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki ok. godz. 5.00, przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch, 
obiadokolacja i nocleg w okolicach Padwy 

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Wenecji, rejs statkiem do centrum miasta, zwiedzanie 
z przewodnikiem lokalnym – Plac i Bazylika św. Marka, Most Rialto, Most Westchnień, 
spacer uliczkami miasta, przejazd do Padwy – Bazylika św. Antoniego, Prato della Valle, 
powrót do hotelu w ok. Padwy 

3.dzień – przejazd do Asyżu, zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym – Bazylika św. 
Franciszka z freskami Giotto, Bazylika św. Klary, Bazylika Matki Bożej Anielskiej z 
Porcjunkulą, dalszy przejazd do hotelu w ok. Rzymu, obiadokolacja i nocleg 

4.dzień – po wczesnym śniadaniu przejazd do Watykanu – Msza Święta przy grobie 
Świętego Jana Pawła II, po mszy zwiedzanie  z lokalnym przewodnikiem – Plac i Bazylika 
św. Piotra, spacer ulicami i placami Rzymu – Piazza Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, 
Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, powrót do hotelu w ok. Rzymu, obiadokolacja i nocleg 

5.dzień – przejazd na dalsze zwiedzanie Rzymu i Watykanu – udział w Modlitwie Anioł 
Pański (pod warunkiem obecności Papieża w Rzymie) i zwiedzanie miasta  – Bazylika św. 
Pawła za Murami, Bazylika Santa Maria Maggiore, Koloseum, fora rzymskie, Plac Wenecki, 
Kapitol, powrót do hotelu w okolicach Rzymu, obiadokolacja i nocleg 

6.dzień – po śniadaniu przejazd do Bolonii i zwiedzanie miasta wież i podcieni z 
przewodnikiem lokalnym – Bazylika św. Petroniusza, Uniwersytet, Kościół św. Dominika, 
dalszy przejazd do hotelu w okolicach Padwy, obiadokolacja i nocleg 

7.dzień – po wczesnym śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski, powrót na miejsce 
zbiórki w późnych godzinach wieczornych 
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CENA 1550 PLN 

CENA ZAWIERA: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 6 noclegów w hotelach ***          

pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 6 śniadań wzmocnionych, 
 6 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
 opiekę pilota na całej trasie. 

DODATKOWO PŁATNE: około €100  zbierane w 
autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 

 wjazdy do miast, parkingi, autostrady, 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 statek do Wenecji, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na 

całej trasie oraz do Watykanu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 cena uzależniona jest od ilości osób w grupie i terminu wyjazdu, 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok 

€1/dzień) ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (3% ceny imprezy), 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €80, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów 

oraz wpłata zaliczki w wysokości 400 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 


