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Pielgrzymka do Włoch ( Florencja, Piza, Siena, Bolonia, Casia, Loreto) +  wypoczynek nad morzem

1 dzień (sobota): wyjazd o godz. 00.00, przejazd przez Czechy, Austrię do Grazu, drugiego co do wielkości miasta w Austrii, spacer po mieście:
rynek, ratusz, Wieża Zegarowa, malownicze uliczki i kamienice, katedra św. Idziego; obiadokolacja, nocleg. (Trasa około 700 km).

2 dzień (niedziela): śniadanie, przejazd do Bolonii, zwiedzanie stolicy regionu Emilia-Romania, miasta najstarszego uniwersytetu oraz wież, arkad
i krużganków. Spacer po zabytkowym centrum: Piazza Maggiore z fontanną Neptuna, bazylika San Petronio, Piazza di Ravegnata ze słynnymi
wieżami Due Torri,, bazylika św. Dominika, sklepy w wąskich uliczkach z regionalnym jedzeniem, Msza Św; obiadokolacja, nocleg. (Trasa około
570 km).

3 dzień (poniedziałek): śniadanie, wycieczka szlakiem krajobrazów Toskanii,  przejazd na teren regionu Chianti - region winnic oraz pięknych,
urokliwych  miasteczek,  przejazd  do  Montecatini  Terme,  miejscowości  uzdrowiskowej  znanej  z  właściwości  zdrowotnych  tamtejszych  wód
termalnych, pobyt w toskańskiej winnicy z degustacją. Msza Św; obiadokolacja, nocleg. (Trasa około 300 km).

4 dzień  (wtorek):  śniadanie,  przejazd do Florencji,  stolicy Toskanii.:  kościoł  Santa Croce,  spacer po Piazza del  Duomo obok baptysterium ze
słynnymi Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore której monumentalna kopuła jest symbolem miasta, spacer obok wieży Giotta,
przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio, kościół San Lorenzo, obok galerii Uffizi, dalej słynny most złotników Ponte Vecchio oraz wzgórze
Michała Archanioła, obiadokolacja, Msza Św; (Trasa około  150  km).

5 dzień (środa): śniadanie, przejazd do Pizy: zwiedzanie Campo dei Miracoli (czyli Pola Cudów) z katedrą o przepięknej wielopoziomowej fasadzie,
koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wieża (oglądana z zewnątrz), czyli dawna katedralna dzwonnica, budowana , Msza Św; wypoczynek nad
morzem Tyrreńskim, plażowanie, obiadokolacja, nocleg. ( Trasa około 150 km ).

6 dzień  (czwartek): śniadanie, zwiedzanie San Giminiano, zwanego średniowiecznym Manhattanem z 72 wieżami mieszkalnymi, do dziś ostało się
tylko 14,  a zaledwie jedna jest  udostępniona do zwiedzania. Historyczne centrum miasta zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO.  Spacer  po starym mieście -  kolegiata Santa Maria Assunta,  Palazzo del  Podestà z najwyższą wieżą w mieście.  Przejazd do Sieny,
zwiedzanie: kościół św. Dominika z relikwiami św. Katarzyny Sieneńskiej, Piazza del Campo – plac w kształcie muszli, gdzie odbywają się słynne
wyścigi konne Palio, katedra-Duomo, Msza Św; obiadokolacja, nocleg. (Trasa około 300 km).

7 dzień (piątek): śniadanie, przejazd do Casci, nawiedzenie Sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych i niemożliwych w pojęciu człowieka
gdyż dla Boga nie ma nic niemożliwego, gdzie złożone jest w kryształowym sarkofagu jej nienaruszone ciało. Msza Św; następnie krótka wizyta w
Loreto, nawiedzenie Zwiedzanie Bazyliki Matki Bożej Loretrańskiej ze Świętym Domkiem. przejazd na nocleg. (Trasa około 300km).

8 dzień (sobota): śniadanie, przejazd do Rimini, dzień wolny, pobyt w nadmorskim kurorcie, plażowanie, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja,
nocleg. (Trasa około 300 km).

9/10 dzień:  (niedziela/poniedziałek): śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, droga powrotna do kraju, przejazd przez Włochy, Austrię i Czechy,
postój na terenie Czech w restauracji samoobsługowej na posiłek we własnym zakresie, przyjazd około północy. (Trasa około 1250 km).

 transport komfortowym autokarem 

 opieka licencjonowanego pilota oraz kapłana

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

 8 śniadań wzmocnionych, 8 obiadokolacji (2-daniowe z deserem, woda w karafkach)

 przewodnicy lokalni

 ubezpieczenie NNW 20 000 EUR, KL 15 000 PLN (Signal Iduna)

 opłaty drogowe, parkingi, wjazdy do miast, opłata klimatyczna, zestawy słuchawkowe

 bilety wstępu: płatne katedry, pobyt w toskańskiej winnicy z degustacją

Cena nie zawiera: innych napojów do obiadokolacji, innych biletów wstępu.                

      Termin: 25.06-04.07.2022                                                                Cena: 1500 zł oraz 300 euro
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