
 
   
 

  

Wycieczki  •  Pielgrzymki  •  Turystyka kulinarna  •     
Wyjazdy na wydarzenia sportowe  •  Incentive  • 

Wyjazdy narciarskie  •  Wyjazdy artystyczne 
 

Biuro Podróży Misja Travel, ul. Strzelecka  34/10, 61-846 Poznań 

tel.:  +48 796 000 190, biuro@misjatravel.pl, www.misjatravel.pl 

NIP: 9111856571, REGON: 021409164 

WŁOCHY, NARODOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU I WŁOCH 

Termin: 19 - 26.10.2016  (wylot z Warszawy Modlin) 

Rzym – Watykan – Monte Cassino – Cascia - Siena - Asyż  
- Orvieto - Bolsena 

      

Dzień 1 

Zbiórka na lotnisku Warszawa-Modlin o godzinie 11:00, odprawy, przelot po Włoch. Po wylądowaniu 
przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, obiadokolacja. 

Dzień 2 

Śniadanie, wyjazd na Monte Cassino: polski cmentarz wojskowy, chwila zadumy, klasztor 

Benedyktynów. Msza św. Powrót do Rzymu, Rzym Starożytny (Koloseum i Forum Romanum) - z 

zewnątrz, Plac Wenecki, Kapitol. Potem przejście do Bazyliki Matki Boskiej Większej, Msza św. dla 
Polaków w ramach Narodowej Pielgrzymki do Rzymu. Kolacja i nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie, ponowny wyjazd do Rzymu -  bazylika św. Piotra z grobem św. Jana Pawła II oraz Drzwi 

Święte. Później przejście pod Zamek Anioła, Plac Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Kościół 

jezuicki Il Gesu – wzór dla wszystkich kościołów barokowych na świecie. Na koniec Bazylika św. 

Janów na Lateranie - Msza św. dla Polaków. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

Dzień 4 

Po śniadaniu ponowny przejazd do Rzymu, audiencja z Ojcem św. Franciszkiem. Potem spacer 

przez Janikulum i Zatybrze - kościół MB Zatybrzańskiej. Przejazd do Bazyliki Św. Pawła za 

Murami, Msza św. dla Polaków. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Po kolacji dla chętnych 
wycieczka po historycznej części miasta Fiuggi w nocnej scenerii. 

Dzień 5 

Śniadanie, następnie ostatni wyjazd do Rzymu. W południe Anioł Pański z papieżem 

Franciszkiem na Placu św. Piotra, potem Msza św, zakończenie Narodowej Pielgrzymki do 

Rzymu. W godzinach popołudniowych wyjazd do miasta św. Rity – Cascii, bazylika z grobem 
Świętej, chwila modlitwy. Przejazd do hotelu w Toskanii / Umbrii na obiadokolację i nocleg. 
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Dzień 6 

Po śniadaniu przejazd do Sieny - miasta św. Katarzyny. Nawiedzenie romańskiej Katedry ze słynną 

amboną, kościół św. Dominika, Piazza del Campo - plac Sieny, na którym rokrocznie rozgrywany jest 

wyścig konny - Palio. Przejazd do miasta św. Franciszka – Asyżu. Nawiedzenie Bazyliki Świętego 

(Msza św.) ze słynnymi freskami, potem spacer po miasteczku: Piazza del Comune z kościołem 
Matki Boskiej na Minerwie, dom narodzin św. Franciszka, Bazylika św. Klary.  

Dzień 7 

Śniadanie, przejazd do Orvieto, miasta Cudu Eucharystycznego, skąd wywodzi się święto Bożego 

Ciała, Katedra z kaplicą Korporału, Msza św. Następnie przejazd do Bolseny - nawiedzenie Bazyliki 
św. Krystyny (Sanktuarium Cudu Eucharystycznego), zwiedzanie katakumb. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 8 

Śniadanie, potem przejazd na lotnisko. Odprawy włoskie, przelot do Polski. Lądowanie w Modlinie o 
godzinie 12:35. Zakończenie pielgrzymki.  

 
Cena pielgrzymki wynosi 2 490 zł i zawiera: 

- przelot Warszawa-Modlin – Piza – Warszawa-Modlin, wraz z bagażem podręcznym (dwie sztuki 

bagażu podręcznego w cenie: 55x40x20 cm - 10 kg oraz druga sztuka 35x20x20 cm)  

- przejazdy na miejscu klimatyzowanym autokarem, 

- 7 noclegów w hotelach***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,  

- 7 śniadań kontynentalnych wzmocnionych i 7 obiadokolacji, 

- Msze święte i opiekę duchową, 

- Opiekę licencjonowanego pilota wycieczek, 

- Ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 10 000 Eur, NNW 15 000 zł). 

 

Cena nie zawiera: 

- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (580 zł), 

- ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowanego (15 kg – 280 zł, 20 kg – 410 zł – ceny obowiązują 

w momencie dokonywania rezerwacji w BP Misja Travel, potem mogą wzrosnąć),  

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej (95 zł), które 

musi być wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel,  

- biletów  wstępu  do  zwiedzanych  obiektów,  opłaty klimatycznej, przewodników lokalnych, 

przejazdów komunikacją miejską po Rzymie, słuchawek systemu tour audio guide - koszt 80 Euro 

(płatne pilotowi),  

- napojów do obiadokolacji.   


