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PADWA – ASYŻ – CASCIA – ROCCAPORENA – RZYM  
MANOPPELLO – LORETO – BOLONIA – MONTE LUSSARI 

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

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Padwy, miasta ostatnich miesięcy życia Świętego 
i zwiedzanie Prato della Valle, Bazylika św. Antoniego z jego grobem, Msza Święta, 
Sanktuarium Arcella, które powstało w miejscu jego śmierci, Uniwersytet, Palazzo della 
Ragione, Katedra, przejazd do Camposampiero i nawiedzenie miejsc związanych ze Świętym, 
dalszy przejazd do hotelu w okolicach Florencji, obiadokolacja i nocleg 

3.dzień – przejazd do Asyżu gdzie Antoni przebywał podczas Kapituły Generalnej Zakonu Braci 
Mniejszych i gdzie poznał Św. Franciszka, zwiedzanie z przewodnikiem – Bazylika św. 
Franciszka z freskami Giotto, spacer uliczkami średniowiecznego miasta do Bazyliki św. Klary, 
Bazylika Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkulą, Msza Święta, obiadokolacja i nocleg w ok. Asyżu 

4.dzień – po śniadaniu przejazd do Casci i Roccaporeny i zwiedzanie miejsc związanych z 
życiem i działalnością Świętej Rity, Msza Święta, dalszy przejazd do hotelu w okolice Rzymu, 
obiadokolacja i nocleg 

5.dzień – po wczesnym śniadaniu przejazd do Watykanu na Audiencję Generalną z Ojcem 
Świętym (pod warunkiem obecności Papieża w Rzymie), po Audiencji zwiedzanie 
z  przewodnikiem lokalnym – Plac i Bazylika św. Piotra, spacer ulicami i placami Rzymu – 
Piazza Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Msza Święta, 
powrót do hotelu w ok. Rzymu, obiadokolacja i nocleg 

6.dzień – po wczesnym śniadaniu przejazd do Watykanu na Mszę Świętą przy grobie Św. Jana 
Pawła II, po Mszy dalsze zwiedzanie Rzymu – Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika Św. Jana 
na Lateranie, Schody Święte, Koloseum, fora rzymskie, Plac Wenecki, Msza Święta, 
obiadokolacja i nocleg w okolicach Rzymu, 

DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 
 
Termin – 5-13.09.2020 
Cena – 2100 PLN + €100 
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7.dzień – po śniadaniu przejazd do Manoppello do Sanktuarium Boskiego Oblicza, Msza 
Święta, dalszy przejazd do Loreto do Sanktuarium Świętego Domku, następnie przejazd do 
Rimini gdzie św. Antoni przemawiał do ryb i stworzeń morskich, obiadokolacja i nocleg 

8.dzień – po śniadaniu przejazd do Bolonii gdzie Święty Antoni wykładał teologię, zwiedzanie 
miasta wież i podcieni z przewodnikiem lokalnym – Bazylika św. Petroniusza, Uniwersytet, 
Bazylika św. Dominika, Msza Święta, przejazd do hotelu w okolicach Tarvisio, obiadokolacja i 
nocleg 

9.dzień – po śniadaniu wyjazd kolejką górską na wysokość ponad 1770 m n.p.m. na Monte 
Lussari skąd roztacza się jedna z najpiękniejszych panoram Alp Julijskich, Msza Święta w 
Sanktuarium Matki Bożej, około południa wyjazd w drogę powrotną do Polski, powrót na 
miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych 

 

CENA 2100 PLN 

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

pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 8 śniadań wzmocnionych, 
 8 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 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, 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 kolejkę górską na Monte Lussari, 
 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 €100, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 400 PLN na konto organizatora, 
 cena może ulec zmianie z powodu znaczącej zmiany kursu euro, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 

„Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze 
serca. Im bardziej się on umniejsza w sobie, tym więcej Bóg wzrasta w nim.” 

„Miłość jest duszą wiary. Bez miłości wiara umiera.” 

                Św. Antoni z Padwy 


