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Pielgrzymka Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie do Włoch 

1 dzień (12.07) Wyjazd, przejazd przez Czechy, Austrię ,oraz malowniczą dolinę Wachau  do 
Melk, zwiedzanie Melk - drugiego, co do wielkości klasztoru zgromadzenia Benedyktynów w
Europie- przepięknie położonego nad Dunajem . Przejazd do miejscowości Mariazell. Zwie-
dzanie Mariazell -Jest tu jedno z największych Sanktuariów Maryjnych w Europie, które po-
nad 850 lat temu założyli Ojcowie Benedyktyni i nocleg w hotelu w okolicach Mariazell.

2 dzień (13.07) Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Spiazzi  – Gdzie nieopodal
znajduje się  przepiękne sanktuarium „Madonna de la Corona „ . Sanktuarium to jest poło-
żone na 774 m n.p.m a z kościoła rozpościera się przepiękny widok na malowniczą dolinę 
Adygi.  Następnie przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. 

3 dzień (14.07) Śniadanie, przejazd do Florencji, Zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym: ka-
tedra Santa Maria del Fiore z charakterystyczną kopułą oraz przylegające baptysterium
(z zewnątrz), Wieża Giotta (z zewnątrz), Most Złotników, kościół Santa Croce uznawany za
florencki panteon. Wizyta na Placu Michała Anioła skąd rozpościera się niepowtarzalna pa-
norama miasta. Przejazd na nocleg w okolicach Rzymu

4 dzień (15.07) Śniadanie, przejazd komunikacją miejską do centrum Rzymu, 
uroczysta  audiencja Papieska na placu św. Piotra z udziałem Papieża, zwie-
dzanie grobu bł. Jana Pawła II, Bazylika św. Piotra, Schody Hiszpańskie, Plac 
Navona, Fontanna di Trevi. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg 

5 dzień (16.07) Śniadanie, przejazd komunikacją miejską do centrum Rzymu. 
Zwiedzanie m. in. : Bazylika Santa Maria Maggiore, Bazylika św. Jana na Late-

ranie, Panteon, Święte Schody, Bazylika św. Pawła za Murami, Forum Romanum, Colosseum. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i 
nocleg. 

6 dzień (17.07)  Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd i zwiedzanie Monte Cassino, znajdującego się na szczycie opac-
twa benedyktyńskiego, a także nawiedzenie cmentarza z grobami żołnierzy polskich, przejazd do Pompejów – Włoskiego mia-
steczka zasypanego podczas wybuchu Wezuwiusza w I w n.e. , zwiedzanie Papieskiego Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej, 
przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w okolicach Neapolu. 

7 dzień (18.07) Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Neapolu połączony ze zwiedzaniem: kościół MB z Lourdes i św. 
Józefa, gdzie znajdują się ziemskie szczątki Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo; kościół San Giuseppe dei Nudi, gdzie pracował ks. 
Dolindo. Przejazd do San Giovanni Rotondo – miejsca gdzie żył Św. Ojciec Pio, zwiedzanie Bazyliki i Sanktuarium.  Zakwaterowa-
nie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

8 dzień (19.07)  Śniadanie, przejazd do Monte Sant’ Angelo. Zwiedzanie sanktuarium św. Michała Archanioła, czas wolny na mo-
dlitwę i idealna okazja do rozmyśleń. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

9 dzień (20.07) Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Casci – Miejsca poświęconego św. Ricie – Patronce rzeczy bez-
nadziejnych Katedra św. Rity – miejsce spoczynku św. Rity, oraz miejsce w którym znajdują się relikwie cudu eucharystycznego. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.



10 dzień (21.07) Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd oraz zwiedzanie San Marino – Państwo stanowiące enklawę, 
oraz jedno z najmniejszych Państw na świecie. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

11 dzień (22.07) Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do miejscowości Castelmonte - wizyta w najstarszym Sanktu-
arium Maryjnym we Włoszech, którego historia sięga V w.n.e – Matki Bożej Królowej Castelmonte. Przejazd do hotelu, obiado-
kolacja i nocleg.

12 (23.07) Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejazd na miejsce zbiórki. Powrót do domu w godzinach nocnych. 

Świadczenia zawarte w cenę : 

- Przejazd luksusowym autokarem,

- 11 noclegów w hotelach 3 *** ( zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 osobowych)

- 11 śniadań i 11 obiadokolacji,

- Obowiązkową wpłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

- Ubezpieczenie KL, NNW

- Opiekę pilota

Świadczenia nie zawarte w cenie :

- Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów,

- Biletów komunikacji miejskiej ( Rzym), 

- Lokalnych przewodników,

- Dopłata do pokoju jednoosobowego,

- taksy klimatyczne,  

Koszt wyjazdu : 1100 zl + 560 € ( przy 35 osobach płatnych)

Koszt wyjazdu : 820 zł + 530 € ( przy 45 osobach płatnych)

Koszt wyjazdu : 780 zł + 520 €( przy 55 osobach płatnych)


