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20.07 - 29.07.2013 r. (10 dni)
1 dzień: Zbiorka uczestników
Podróż przez Polskę do Czech. Kolacja i nocleg w okolicy Brna.
2 dzieńz Sniadanie.
Przejazdprzez Austrię do Włoch. Kolacja i nocleg w okolicy Padwy.
3 dzień: Sniadanie.
Przejazd i pobyt wypocąmkowy nad Adriatykiem przy najpiękniejszych p|ażach
w okolicy Lido Di Spina (ok. 3 godz.). Przejazd do La Verna, gdzie
odwiedzamy franciszkańskie sanktuarium sĘgmatów św. Franciszka. Kaplica
Matki Bożej Anielskiej, Bazylika, Kaplica Relikwii z 1635 t.' gdzie
przechowywane są przedmioty które używał św. Franciszek z AsyŻu (ta|erz,
kubek, sznurek). W samym centrum ustawiona jest relikwia krwi Franciszka.
Kor5Ąarz stygmatów zbudowany w latach l578-l582.odbywa się w nim
codzienna procesja w kierunku sĘgmatyzacji św. Franciszka. Kaplica sĘgmatów
jest sercem sanktuarium La Verna. Następnie przejazd do Arezzo-kościół
San Francisco oraz Pievę di Santa Maria' jedna z najpiękniejszych r'i
konstrukcji romańskich w Toskanii oraz XIV wieczna kampanila, zwana
,,wieżą stu otworów". Przejazd w okolice Asyżu. Kolacja i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie.
Przejazd do Asyżu-miasto św. Franciszka. Miasto zbudowane kaskadowo na
wysokim wzgorzl. Pielgrzymów przyciąga sława święĘch Franciszka i
Klary. Bazylika Sw. Franciszka w stylu włoskiego gotyku-Surowego z 12Ż8
r.. W dolnym kościele podziemna kaplica, gdzie spoczyrvają szczątki św.
Franciszka. W górnym kościele freski Giotta, przedstawiające cĄ cykl
życia świętego. Z Gornego kościoła wędrujemy ulicą San Francisco pośród
głównego placu rafuszowego Piaza Del Commune (rzymska świątynia
Minerwy z I w p.n.e. Kościół św. Klary, gdzie spoczywają doczesne szczątki
pierwszej klaryski. Na zakończenie dnia odwiedzamy Bazylikę Santa Maria
degli Angeli- kolebka zakonu franciszkańskiego a domkiem Porcjunkuli.
Kościół św. Damiana datowany na XVI wiek. Jego odbudową zajmował się
św. Franciszek.. ZachowĄ się tu stalle i fresk z XlY w' Przejazd do
Rzymu. Zwiedzanie ,,wiecznego miasta" z przewodnikiem -Koloseum,
Forum Romanum, Panteon, Pl. Navona, Fontanna Di Trevi, Kapitol, Pl.
Wenecki. Kolacja i nocleg w okolicy Rzymu.
5 dzień: Śniadanie'
Przejazd do WaĘkanu na Plac Św. Piotra na generalną audiencję na spotkanie Z nowym papieżem
Franciszkiem. Modlitwa na Placu. W godzinach popołudniowych przejazd do Tivoli- wymyślne
ogrody, fontanny (edna grana organach, inna naśladuje śpiew ptaków).
Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
6 dzień: Śniadanie.
Przejazd do Rzymu. WaĘkan - rwiedzaniebazyliki, Plac Św. Piotra, miejsce spoc4,nku Jana Pawła
II. Po wizycie w stolicy Piotrowej udajemy się do Bazyliki Św. Jana na Luteranie oraz Święte Schody.
Po południu udajemy się trasą wzdłuż Morza Tyrańskiego do Toskanii.
Po trasie odwiedzamy San Gimigniano - miasto toskańskie, ,,manhattan
średniowiecza", sĘnące z|icznych wież obronnych zbudowanych przez

kamiennych domów do



zamożnych mieszczan' Kolegiata, gdzie moŻna obejrzeó cykl malowideŁ z 1367 r. (Bardo di Fredi).
Kolacja i nocleg w Toskanii.
7 dzień: Sniadanie'
Przejazd do Florencji - zwiedzanie miasta. Dzielnica Santa Croce z franciszkańskim kościołem-
miejsce pochówku wybitnych obywateli Florencji (Michał Anioł, Galileusz). Jeden z nagrobków
poświęcony jest Zofti z Zamojskich Czartoryskiej. Piazza della Signoria, Pal|azzo Vecchio - siedziba
rodu Medyceuszy.
Galeria degli Uffizi (dodatkowo płatna dla chętnych!) - najwspanialsza galeria obrazów we
Włoszech m.in. obrazy Michała Anioła, Tycjana, Botticelli, Rubens i Van Dycka orazprzegląd kariery
Leonarda do Vinci (sala nr 15). Katedra florencka Santa Maria del Fiore, kampanila z 1334 r.

wybudowana wg. projektu Giotta. BapĘsteriumze zŁoconymi drzwiami zbrązu.
Spacer w kierunku Mercato Centra|e-Złoty Most nad rzeką Arno.
Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
8 dzień: Śniadanie.
Przejazd nad Morze Tyrańskie w okolice La Spezia, rvłiedzanie jednej z
miejscowości nadmorskich _piękne l<rajobrazy tnv. Cinque Terre.
Przejazd do Peschiera del Garda, gdzie odwiedzamy wytwórnię serów i
win. Kolacja i nocleg w okolicy Werony.
9 dzień: Śniadanię. Werona - miasto Romea i Julii. Spacer po mieście-
Arena zIw. n.e. z czasów rzymskich, Dom Julii ze słynnym balkonem,
serce miasta Piazza dell Erbe- targowisko. Wyjazd w drogę powrotną.
Kolacja i nocleg w Czechach.
l0 dzień: Śniadanie. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

Cena: 980 zł. + 265 Euro za osobę.
Termin: 20.07 - Ż9.07.2013 r. (10 dni)
Cena obejmuje:
Transport autokarowy, opłaty drogowe, lbezpieczenie NNW i KL' 9 noclegów ze śniadaniami
i kolacjami wg. programu (pokoje 2 i 3 osobowe złazienkami), opieka pilota, podatek VAT.
Cena nie obejmuje:
Biletów wstępu, opłaĘ wjazdowe do miast, metro w Rzymie, przewodnik w Rzymie, słuchawki
w Rzymie i Asyzu' opłaty k|imatyczne w hotelach _ ok. 70 Euro.
Informacje dodatkowe:

Każdego dnia będzie odprawiana Msza Święt^ przez kapłana.

W Rzymie kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Informacii udziela i zapisy przvimuie
ks. Robert Mirończuk tel. 503 035 500


