
        
        komfortowy autokar, opieka pilota  
        ubezpieczenie NNW i KL  
      6 noclegów w hotelach (pokoje 2,3 osobowe z ł azienkami)  

      6 śniadań, 6 obiadokolacji  

1 dzień:       godz. 17 wyjazd z miejsca zbiórki, nocny przejazd przez Czechy, Austrię do 

Włoch 

2 dzień:       Padwa: Bazylika św. Antoniego, Prato deila Valle, obiadokolacja i nocleg w ok. 
Rimini 

3 dzień:       śniadanie, Lanciano: miejsce cudu eucharystycznego, Manopello:  

Sanktuarium św. Oblicza - chusta św. Weroniki, obiadokolacja i nocleg w SG 
Roto n do 

4 dzień:       śniadanie, San Gtovanni Rotondo: miejsca związane z życiem św. Ojca Pio, 
przyjazd do Rzymu, (kolacja we własnym zakresie), nocne czuwanie (najlepiej 
zabrać ze sobą śpiwory) 

5 dzień:       Watykan: udział w uroczystej mszy św. Kanonizacyjnej Jana Pawła II na Placu 

św. Piotra, obiadokolacja, nocleg w ok. Fiuggi 

6 dzień:       śniadanie, Mentorella: Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, do którego 13 dni 
po wyborze udał się papież Jan Paweł II,  Subiaco: miejsce związane z życiem 
św. Benedykta i Scholastyki, obiadokolacja i nocleg w ok. Fiuggi 

7 dzień:       śniadanie, Rzym: Bazylika Santa Maria Maggiore, Bazylika św. Pawła za 

Murami, Bazylika św. Jana na Lateranie, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański, 
Colosseum obiadokolacja i nocleg w ok. Fiuggi 

8 dzień:       śniadanie, Cascia:   miejsca związane ze św. Ritą, św. do spraw trudnych, 
obiadokolacja i nocleg w ok. Asyżu 

9 dzień:        śniadanie, Asy ż: Bazylika św. Franciszka, Bazylika św. Klary, Bazylika Matki 
Bożej Anielskiej z Porcjunkulą,  przejazd nocny w kier. Polski 

10 dzień:    przyjazd na miejsce zbiórki w godz. południowych 

Dodatkowo płatne:  bilety wst ępu: metro w Rzymie, słuchawki, oraz licencjonowani 
przewodnicy ok. 60 €  

Zwiedzanie miast zgodnie z możliwościami wynikającymi z obecności wielkiej ilości spodziewanych 
pielgrzymów 
Cena nie zawiera: Dodatkowych ubezpieczeń: chorób przewlekłych i kosztów rezygnacji 

Zapisy w Kancelarii Parafialnej z 300zł zaliczką do końca grudnia br. 

B.T. Andretour  
41-902 Bytom  
ul. Jagiello ńska 11  
Tel. 032-3897046, 032-3897047, 0601-669999  

B.T. Andretour 
41-922 Radzionków 
ul. Lompy 1  

KANONIZACJA bł. JANA PAWŁA II - WŁOCHY 
od 23 kwietnia do 2 maja 2014r.  

cena1850zł. i 60EURO 

ANDRETOUR 


