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PIELGRZYMKA DO WŁOCH
28. 09. – 03. 10. 2022

Greccio – Rzym – Mentorella – Asyż

Środa 28. 09. 22 Monachium
Godz. 20.30 - Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki (kaplica Heßstr. 24).
Godz. 21.30 wyjazd sprzed budynku parafialnego (Heßstr. 24). Nocny przejazd
autokarem.
Czwartek 29. 09. 22 Greccio - Rzym
Przyjazd w godzinach porannych do Greccio. Nawiedzenie sanktuarium z grotą
– pustelnią św. Franciszka, który w tej okolicy przygotował pierwszą w historii
szopkę bożonarodzeniową. Msza św. Przejazd w hotelu w okolicach Rzymu.
Obiadokolacja i nocleg.
Piątek 30. 09. 22 Rzym
Przejazd do Watykanu. Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice św.
Piotra. Po Mszy św. zwiedzanie bazyliki. Spacer po Rzymie: Koloseum (z
zewnątrz), Kapitol, Plac Navona, fontanna di Trevi, Plac Hiszpański. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Sobota 01. 10. 22 Rzym
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Nawiedzenie bazylik: Matki Bożej Większej i św.
Jana na Lateranie. Msza św. W godzinach popołudniowych przejazd do
Katakumb św. Kaliksta, miejsca pochówku pierwszych chrześcijan.Nawiedzenie
bazyliki św. Pawła za Murami. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Niedziela 02. 10. 22 Rzym - Mentorella - Asyż
Śniadanie. Przejazd do Mentorelli. Nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej położonego w górach Prenestyńskich, ulubionego miejsca modlitwy i
wypoczynku św. Jana Pawła II. Msza św. Przejazd do Asyżu, rodzinnego miasta
św. Franciszka. Nawiedzenie bazyliki z kryptą św. Franciszka. Zakwaterowanie
w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

Poniedziałek 03. 10. 22 Asyż - Monachium
Śniadanie. Nawiedzenie bazyliki Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkulą. Msza św.
Powrót do Monachium w późnych godzinach wieczornych.
Cena pielgrzymki (skalkulowana na 46 osób) 500 Euro obejmuje:
➢ 4 noclegi w hotelach (3-okol. Rzymu, 1-Asyż), pok. 2- osobowe
➢ wyżywienie 2 razy dziennie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
➢ komfortowy autokar – klimatyzacja, WC, barek, rozkładane fotele
➢ ubezpieczenie NNW + KL
➢ podatek VAT
➢ opieka pilota
Cena pielgrzymki nie obejmuje:
➢ kosztów napojów do kolacji
➢ biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych,
ewentualnych przejazdów komunikacją miejską, wjazdów do miast,
słuchawek, taksy klimatycznej, składki na TFG –(ok. 95 Euro/osobę, płatne
u pilota))
➢ dopłaty do pokoju jednoosobowego (90 Euro)
➢ dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, (w tym rezygnacji
spowodowanej zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz
przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem na
COVID19 (35 €, płatne w dniu zapisu)
➢ świadczeń niewymienionych w ofercie.
Rezygnacja z udziału w pielgrzymce:
40 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 25% ceny
39-30 dni przed datą wyjazdu - do 35% ceny
29-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny
14-7 dni przed datą wyjazdu - do 80% ceny
6 dni lub mniej oraz w dniu wyjazdu - do 90 % ceny
Zapisy telefonicznie w biurze parafialnym (0177/4890151) do 30.06.22. Przedpłata – 150
€ na konto biura pielgrzymkowego. Całość sumy najpóźniej do 25.08.22.
Pielgrzymkę obsługuje Biuro Pielgrzymkowe - „Orlando”.

Do spotkania na pielgrzymce!

