
Giotta, przedstawiającymi sceny 
z życia Świętego Biedaczyny. 
Modlitwa w krypcie, gdzie znaj-
duje się grób Świętego. Przejazd 
do SIENY. Nawiedzenie Katedry i 
Bazyliki z relikwiami św. Kata-
rzyny Sieneńskiej. Zwiedzanie 
placu Campo, na którym odby-
wają się słynne gonitwy Palio. 
Przejazd do FLORENCJI. Zwie-
dzanie: m.in.: Katedra, Kościół 
Santa Croce, Most Złotników. Po 
zakończonym zwiedzaniu prze-
jazd do hotelu w Toskanii. Za-
kwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 
 

5 DZIEŃ 

Śniadanie. Po śniadaniu przejazd 
do PADWY, nawiedzenie Bazyliki 
św. Antoniego z kaplicą relikwii i 
kaplicą grobową. Msza św.. 
Transfer do WENECJI. Zwiedza-
nie miasta, min: Plac i Bazylika 
Św. Marka, Pałac Dożów, Most 
Westchnień. Jej zwiedzanie roz-
poczniemy od przejażdżki łódką 
po weneckiej lagunie do Placu 
Św. Marka, podziwiając po dro-
dze wspaniałe weneckie kamieni-
ce i port. Po przyjeździe do przy-
stani przejdziemy do Bazyliki Św. 
Marka słynnej na całym świecie z 
cennych mozajek. Dalej spacer 
po mieście wśród licznych kana-
łów i mostów, podczas którego 
zobaczymy Pałac Dożów, Campa-
nillę – Wieżę Św. Marka, Most 
Westchnień i słynną dzielnicę 
Rialto z mostem Rialto nad Ca-
nale Grande. Wieczorem wyjazd 
w drogę powrotną. Nocny prze-
jazd przez Włochy, Austrię, Cze-
chy. 
 
6 DZIEŃ 
Planowany powrót w godzinach 

południowych 

1 DZIEŃ 

Spotkanie na lotnisku w Katowi-

cach ok. 12.00. Odprawa. Przelot 

na trasie Katowice – Rzym. 

Transfer do hotelu w okolicy 

Rzymu. Zakwaterowanie. Obia-

dokolacja.  

 

2 DZIEŃ 

Śniadanie. Przejazd do RZYMU. 
W trakcie dnia msza św.. Nawie-
dzenie Bazyliki Św. Jana na La-
teranie, Święte Schody, po któ-
rych według legendy szedł Jezus 
przed oblicze Piłata. Nawiedze-
nie bazyliki Santa Maria Maggio-
re - największy kościół na świe-
cie dedykowany Maryi. Przejście 
pod Colosseum, Forum Roma-
num - Centralny punkt Starożyt-
nego Rzymu. Spacer przez Kapi-
tol do Placu Weneckiego. Po 
spacerze przejedziemy podziwiać 
panoramę miasta ze wzgórza 
Awentyn, gdzie znajdują się 
słynne Ogrody Pomarańczowe. 
Tu znajduje się również Zakon 
Kawalerów Maltańskich, gdzie 
przez dziurkę od klucza podzi-
wiać można kopułę Bazyliki Św. 
Piotra. Nawiedzenie Bazyliki Św. 
Pawła za Murami. Wieczorem 
powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.  
 

3 DZIEŃ  

śniadanie, Po śniadaniu przejazd 

do Rzymu. W trakcie dnia msza 

św. Przejazd do Watykanu. Przej-

ścia przez Święte Drzwi w Bazyli-

ce Św. Piotra. Modlitwa przy 

grobie Św. Jana Pawła II oraz 

zwiedzenie Bazyliki. Około połu-

dnia czas wolny na obiad i zaku-

py. Po południu spacer po Rzy-

mie barokowym - w programie: 

słynne place i fontanny Rzymu: 

Piazza Navona z Fontanną Czte-

rech Rzek, Panteon, Fontanna Di 

Trevi, Plac Hiszpański i Schody 

Hiszpańskie. W godzinach wie-

czornych przejazd do hotelu. 

Obiadokolacja, nocleg. 

 

4 DZIEŃ 

wczesne śniadanie (ok.6.00). W 
trakcie dnia msza św.. Przejazd 
do ASYŻU, malowniczego miasta 
św. Franciszka. o pięknej, śre-

dniowiecznej zabudowie. Zwie-
dzanie miasta zaczniemy od na-
wiedzenia bazyliki Św. Klary, 
gdzie znajduje się jej grób, na-
stępnie przejście historycznym 
centrum miasta. Zobaczymy 
miejsca związane ze Św. Fran-
ciszkiem: Oratorium San France-
sco Poccollino, gdzie według 
tradycji się urodził, Chiesa Nova, 
kościół wybudowany w miejscu 
domu rodziny Bernardone, ry-
nek. Na zakończenie pobytu w 
Asyżu nawiedzimy Bazylikę Św. 
Franciszka, gotycką budowlę 
ozdobioną wspaniałymi freskami 

 

 

 

Biuro Podróży PL TRAVEL 
ul. Dąbrowskiego 1/6,  

40-032 Katowice 
www.pltravel.pl 

biuro@pltravel.pl 
info@pltravel.pl 

tel. kom. 694 980 161 lub 
662 097 959 

tel./fax 032 256 45 77      
licencja nr 782 

UDZIAŁ WIERNYCH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ  
W PIELGRZYMCE  

DO RZYMU 
NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA 

23.10.2016 – 28.10.2016 ● RZYM ● ASYŻ ● SIENA ● FLORENCJA ● PADWA ● WENECJA ● 

ŚWIADCZENIA: 

1. przelot samolotem na 

trasie Katowice-Rzym 

2. przejazd autokarem na 

trasie Rzym-Katowice 

(klimatyzacja, WC, DVD) 

3. 4 noclegi w hotelach**/

*** (pokoje 2, 3 – osobo-

we z łazienkami) 

4. 4 śniadania, 4 obiadoko-

lacje 

5. opieka pilota - przewod-

nika 

6. u b e z p i e c z e n i e  K L 

( 1 0 . 0 0 0 € ) ,  N W W 

(2.000€)  i bagażu (200€) 

 

 

 Cena nie zawiera napojów 

do obiadokolacji – dodat-

kowo płatne oraz biletów 

wstępu do zwiedzanych 

obiektów. 

 Koszty wstępów do obiek-

tów pokrywają uczestnicy 

we własnym zakresie. 

Sugerowane kieszonkowe: 

30 € - na własne potrzeby 

we Włoszech oraz 50 €  - 

na wstępy i komunikację 

miejską. 

 Limit bagażu: bagaż głów-

ny: 20kg + bagaż podręcz-

ny (o wymiarach nie 

większych niż 55 x 20 x 40 

cm) 

 Szczegółowy program 

imprezy realizuje pilot 

grupy 

 W sanktuariach włoskich 

obowiązuje odpowiedni 

ubiór – zakryte ramiona i 

kolana ! 

 

Cena jest skalkulowana dla 42 

osób płacących przy kursie euro= 

4.20zł – 4.30 zł i cenie paliwa ON 

3.80 zł – 4.30zł.  

CENA  

1899 ZŁ 

Powyższy program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych 

obiektów. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Na życzenie klienta program można modyfikować. 

http://www.pltravel.pl/
mailto:biuro@pltravel.pl
mailto:info@pltravel.pl

