
PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO WŁOCH 
SANCTA ITALIA & BELLA ITALIA 10 DNI 

           BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW! 
 

Dzień 1  
Wyjazd z Bochni o godzinie 04:00 nad ranem, przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. 
W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu w okolicach Padwy, obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 2 
Po śniadaniu, przejazd do Padwy siedziby jednego z najstarszych uniwersytetów. Nawiedzenie Bazyliki  
św. Antoniego, oraz spacer w czasie którego zobaczymy najciekawsze miejsca w Padwie. Przejazd do 
Loreto nawiedzenie Bazyliki z domkiem Matki Bożej, w którym czczona jest cudowna figura Matki Bożej  
Loretańskej. W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 3 
Po śniadaniu przejazd do San Giovanni Rotondo – sanktuarium związanego z życiem i działalnością 
Ojca Pio. Zwiedzanie miejsc związanych ze Św. Ojcem Pio - czas na modlitwę. Przejazd do 
Monte Sant’ Angelo wizyta w średniowiecznym sanktuarium własnoręcznie poświęconym przez 
Św. Michała Archanioła. Czas na indywidualną modlitwę. W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu,  
obiadokolacja i nocleg.    
 

Dzień 4 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Pompejów, nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Różańcowej. 
Stolica Apostolska uznała bazylikę w Pompejach za najważniejsze sanktuarium różańcowe na świecie.  
Następnie przejazd autokarem do Neapolu, panoramiczne zwiedzanie miasta podczas objazdu autokarem oraz 
czas wolny na zakup pamiątek i indywidualną degustację słynnej pizzy neapolitańskiej. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu położonego w okolicach Neapolu. 
 

Dzień 5 
Po śniadaniu przejazd do Salerno. Całodniowa wycieczka wzdłuż najpiękniejszego zakątka Kampanii –  
Wybrzeża Amalfi. W programie wizyta w Amalfi, gdzie będziemy podziwiać katedrę św. Andrzeja Apostoła.  
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 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd na Monte Cassino wizyta na polskim cmentarzu wojskowym, 
gdzie między innymi pochowany jest Generał Anders oraz jego żona. Nawiedzenie Opactwa Benedyktynów.  
Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, zakwaterowanie obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 7 
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. Spacer po Rzymie antycznym w czasie którego  
Zobaczymy między innymi Forum Romanum i Colosseum. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
(UWAGA! w tym dniu śniadanie będzie w formie suchego prowiantu)  
 

Dzień 8 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Rzymu. Nawiedzenie Bazyliki św. Jana na Lateranie.  
Najświętszy kościół laterański, Matka i Głowa kościołów całego Miasta i Świata. To do niej -jako diecezjalnej  
katedry rzymskiej -przybywa w uroczystej procesji, niebawem po wyborze, każdy kolejny papież.  
Bazylika laterańska, najstarsza katedra papieska, była przez tysiąc lat centrum papiestwa. Spacer po Rzymie  
barokowym podczas którego zobaczymy Fontannę di Trevi i słynne Schody Hiszpańskie. W godzinach  
popołudniowych wyjazd z Rzymu, przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień 9 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Cascii – miasteczka i sanktuarium związanego ze św. Ritą 
 patronką od spraw beznadziejnych. Nawiedzenie bazyliki św. Rity. Przejazd do Asyżu gdzie nawiedzimy  
bazylikę św. Klary i bazylikę św. Franciszka. W czasie spaceru po miasteczku odwiedzimy miejsca związane  
z życiem św. Franciszka i św. Klary. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 10 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd tranzytowy przez 
Austrię i Czechy. Powrót do Bochni w późnych godzinach nocnych. 
 

termin:  14.07 - 23.07.2022      
cena:  3250 zł + 220 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) 
 
W KAŻDYM DNIU PIELGRZYMKI BĘDZIE ODPRAWIANA MSZA ŚWIĘTA 

 
UCZESTNICY PIELGRZYMKI MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE DOWODY OSOBISTE 
 
 

ZGŁOSZENIA  NA  PIELGRZYMKĘ  PRZYJMUJE  KSIĄDZ  PAWEŁ  tel. 609 187 227 
ZAPISY DO DNIA 20 KWIETNIA 2023 

 

Po zgłoszeniu uczestnictwa w pielgrzymce należy wpłacić zaliczkę w kwocie 1250  złotych za osobę  przelewem 
bankowym na konto Biura Podróży Online Travel do dnia 20.04.2023   
 

Dopłatę do pełnej wartości pielgrzymki czyli kwotę 2000 złotych, należy wpłacić również przelewem bankowym na 
konto Biura Podróży Online Travel do dnia 10.06.2023 
 

DANE  DO  PRZELEWU  BANKOWEGO: 
 

Online Travel Biuro Podróży s.c. 
Zręczyce 209 
32-420 Gdów 

Numer konta bankowego: 08 1020 2892 0000 5702 0505 0176 
Wpłata tytułem: pielgrzymka do Włoch 14.07 – 23.07.2023  

należy wpisać imię i nazwisko uczestnika (uczestników) pielgrzymki 
 

KWOTA 220 EURO NA KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU BĘDZIE PŁATNA W AUTOKARZE U PILOTA PIELGRZYMKI 
 

 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Podróży Online Travel 

Numery telefonów kontaktowych: 12 251 49 41 
                                                                 509 989 466 
                                                                 503 699 883 

 


