Biuro Podróży OLESTUR
46-300 Olesno, Rynek 20/2
tel. 34 358 26 32, 601 976 069

Pielgrzymka
do Królowej Różańca Świętego
29.09. - 09.10.2020
1 dzień - 29.09. - wtorek: Wyjazd z: Warszawy - godz. 18:00, Lublina - godz. 20:30, Rzeszowa - godz. 22:30, Krakowa godz. 00:30, Gliwic – 1:30. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 dzień - 30.09. - środa: Przyjazd w godzinach popołudniowych do
obiadokolacja i nocleg.

hotelu w okolicach Padwy. Zakwaterowanie,

3 dzień - 01.10. - czwartek: Śniadanie. Zwiedzanie Padwy – Bazylika z grobem św. Antoniego i jego relikwiami, historyczne
centrum miasta, Piaza delle Erbe. Przejazd do Orvieto - zwiedzanie: Katerda del Duomo ze Świętym Korporałem –
przedmiotem cudu eucharystycznego z XIII w. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
4 dzień - 02.10. - piątek: Śniadanie. Przejazd do Rzymu, zwiedzanie Watykanu: plac św. Piotra, bazylika św. Piotra,
nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II; zwiedzanie Rzymu barokowego: Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek, fontanna di
Trevi, Hiszpańskie Schody, Panteon. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
5 dzień - 03.10. - sobota: Śniadanie. Przejazd do Rzymu, zwiedzanie Rzymu antycznego: Forum Romanum, Forum Trajana,
Palatyn, Koloseum; Plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny; Bazyliki większe: Santa Maria Maggiore, św. Jana na Lateranie, św.
Pawła za Murami. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
6 dzień - 04.10. - niedziela: Śniadanie. Przejazd na Monte Cassino - zwiedzanie Klasztoru św. Benedykta oraz cmentarza
żołnierzy polskich. Przejazd do hotelu w okolicach Pompejów, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień - 05.10. - poniedziałek: Śniadanie. Przejazd do Pompejów, udział w uroczystościach odpustowych ku czci Matki
Boskiej Różańcowej. Po południu zwiedzanie wykopalisk starożytnego miasta zasypanego w 79 r. popiołami podczas
wybuchu Wezuwiusza. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień - 06.10. - wtorek: Śniadanie. Przejazd do Monte Saint Angelo na Półwyspie Gargano – zwiedzanie: Bazyliki i groty
Michała Archanioła. Przejazd do hotelu w San Giovanni Rotondo, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
9 dzień - 07.10. - środa: Śniadanie. San Giovanni Rotondo: nawiedzenie grobu św. Ojca Pio w nowej bazylice, kościoła
antycznego i muzeum O. Pio w klasztorze, msza św. w kościele, w którym nabożeństwa odprawiał św. O. Pio. Przejazd do
Manoppello – Sanktuarium Świętego Oblicza. Przejazd do hotelu w Loreto, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
10 dzień - 08.10. - czwartek: Śniadanie. Zwiedzanie Loreto: bazylika MB Loretańskiej z Domkiem Matki Bożej (Santa
Casa), cmentarz żołnierzy polskich; W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski
11 dzień- 09.10. - piątek: Powrót do Krakowa/Rzeszowa/Lublina/Warszawy i zakończenie pielgrzymki.

Cena: 1050 zł + 280 EUR
Świadczenia wliczone w cenę:
• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją i WC
• opieka pilota – przewodnika podczas całego pobytu
• 8 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
• wyżywienie: 8 obiadokolacji i 8 śniadań
• ubezpieczenie NNW, KL – SIGNAL IDUNA
• składka na obowiązkowy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Uwaga! Cena nie zawiera kosztu biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych, wjazdów
do miast, opłat drogowych i parkingowych – ok. 75 € (w zależności od wyboru obiektów do zwiedzania)
Program jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Podczas pielgrzymki (w miarę możliwości) codziennie odprawiana będzie msza święta.
www.olestur.com.pl

e-mail: biuro@olestur.com.pl

