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PIELGRZYMKA DO WŁOCH 

Roma Sacra & Rzymskie wakacje 

TERMIN: 04.07-11.07.2023 (PROGRAM LOTNICZY: 8 DNI) 

CENA: 1950 zł + 550 euro / os. (grupa min. 44 os.) 
 

W PROGRAMIE: RZYM – WATYKAN – KATAKUMBY – MUZEA WATYKAŃSKIE – PODZIEMIA 

WATYKAŃSKIE – RZYM ANTYCZNY – SUBIACO (ŚW. BENEDYKT) – MONTE CASSINO –  

CASTELLI ROMANI: CASTEL GANDOLFO –– MORZE TYRREŃSKIE 

 

  
PROGRAM PIELGRZYMKI: 
 

DZIEŃ 1 Zbiórka uczestników w parafii, msza święta i wyjazd na lotnisko. Odprawa. Przylot do Rzymu. Transfer do 
hotelu i POWITANIE Z RZYMEM. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w ok. Rzymu. 
 

DZIEŃ 2 Śniadanie, po którym przejazd do RZYMU i zwiedzanie z przewodnikiem WATYKANU: Plac i Bazylika św. 

Piotra – zwiedzanie wnętrza świątyni (m.in. słynna Pieta Michała Anioła) i modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II oraz 
MUZEA WATYKAŃSKIE Z KAPLICĄ SYKSTYŃSKĄ, powstałe ze zbiorów sztuki zgromadzonych przez wieki.  
W miarę dostępności (zgodnie z aktualnymi przepisami i obostrzeniami) zejdziemy do PODZIEMI WATYKAŃSKICH 
by zobaczyć przypuszczalne miejsce pochówku pierwszego biskupa Rzymu – GRÓB ŚWIĘTEGO PIOTRA. Będzie to 
niezwykła podróż w czasie do początków chrześcijaństwa. Czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 3 Śniadanie, po którym przejazd na dalsze zwiedzanie: RZYM ANTYCZNY z FORUM ROMANUM, 

COLOSSEUM (zwiedzanie z zewnątrz), KAPITOL - jedno z siedmiu wzgórz miasta skąd rozpościera się wspaniała 
panorama, następnie odwiedzimy KATAKUMBY ŚW. PAPIEŻA KALIKSTA - jeden z największych i 
najważniejszych podziemnych cmentarzy w Rzymie, miejsce potajemnych spotkań i pochówku pierwszych chrześcijan.  
Pomodlimy się także w KOŚCIELE DOMINE, QUO VADIS (Chiesa di Santa Maria delle Piante), gdzie według tradycji 
Chrystus ukazał się św. Piotrowi, który miał zamiar opuścić Rzym. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.  
 

DZIEŃ 4 Śniadanie, po którym przejazd do CASTEL GANDOLFO. To malowniczo położone miasteczko, leżące na 
kraterze wygasłego wulkanu, zasłynęło jako miejsce spotkań z papieżem Janem Pawłem II w czasie letniego pobytu Ojca 
Świętego w Pałacu Papieskim. Razem z Albano, Frascati, Lanuvio, Grottaferrata, Marino i kilkoma mniejszymi 
miejscowościami tworzy historyczny i geograficzny obszar Zamków Rzymskich (Castelli Romani). Zobaczymy Pałac 
Papieski i zwiedzimy Ogrody – kompleks Parku Willi Papieskich. Następnie przejazd do SUBIACO. Odwiedzimy 
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miejsce, w którym rozpoczął swe pustelnicze, poświęcone Bogu życie przyszły święty założyciel zakonu benedyktynów.  
Sanktuarium z kościołami i klasztorem jest niezwykle malowniczo położone - na klifie skalnym, przez co zostało nazwane 
przez papieża Piusa II gniazdem jaskółki. Czas na modlitwę i zwiedzanie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

DZIEŃ 5 Śniadanie, po którym po którym przejazd na MONTE CASSINO. Udamy się do Opactwa Benedyktynów, na 
które składa się Klasztor i Bazylika z grobem św. Benedykta, a następnie na polskim cmentarzu wojskowym oddamy 
cześć poległym żołnierzom i ich dowódcy - Gen. Andersowi. Po południu czas wolny na odpoczynek na plaży nad 
Morzem Tyrreńskim. Czas wolny na rekreację, po którym powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 6 Śniadanie, po którym udamy się na mszę świętą oraz weźmiemy udział w MODLITWIE ANIOŁ PAŃSKI 

NA PLACU ŚW. PIOTRA (pod warunkiem obecności Papieża w Rzymie). Czas wolny i kontynuacja programu: RZYM 

BAROKOWY: Piazza Navona z Kościołem św. Agnieszki, Plac Wenecki, Panteon – najlepiej zachowana starożytna 
świątynia i obecny kościół - Matki Bożej Męczenników, Fontanna di Trevi - perła sztuki barokowej, która została 
upamiętniona w jednej z najsłynniejszych scen kina włoskiego - w filmie „La Dolce Vita” Federico Felliniego oraz Plac 
Hiszpański ze słynnymi schodami i dzielnicą mody. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 7 Śniadanie, po którym nawiedzimy pozostałe trzy bazyliki rzymskie: Bazylika Matki Bożej Większej 
zbudowana wg tradycji w miejscu, gdzie w środku lata spadł w Rzymie śnieg. Odwiedzimy Kościół św. Alfonsa, znany 
jako Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w którym znajduje się. Pieczę nad świątynią sprawują księżą 
redemptoryści. Następnie Bazylika – Matka na Lateranie  i Święte Schody oraz Bazylika Świętego Pawła za Murami, 
miejsce pochówku św. Pawła, Apostoła Narodów. Czas wolny w Rzymie. Przejazd do hotelu na kolację, nocleg. 
 

DZIEŃ 8 Śniadanie, wykwaterowanie. W zależności od czasu wylotu możliwa realizacja dodatkowego programu w 
Rzymie wg ustaleń z przewodnikiem np. romantyczne ZATYBRZE. Przejazd na lotnisko, odprawa i wylot do Polski.  
 

CENA: 1950 zł + 550 euro / os. (grupa min. 44 os.); 1950 zł + 590 euro (grupa min. 32 os.) 

AKTUALNY ROZKŁAD LOTÓW: LO2205 04JUL  RDOFCO: 1330 - 1540;  LO2206  11JUL  FCORDO  1640 -1850  
 

Cena zawiera: 
• przejazd autokarem turystycznym we Włoszech wraz z opłatami drogowymi; 
• przelot samolotem Warszawa-Radom – Rzym – Warszawa-Radom (linie rejsowe LOT, bagaż 23 kg),  
• 7 noclegów w hotelu *** - pokoje 2-3 os. z łazienkami (WSZYSTKIE NOCLEGI W JEDNYM HOTELU!); 
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji (śniadania serwowane lub bufetowe: kontynentalne typu włoskiego wzmocnione + kawa / 
herbata, obiadokolacje serwowane włoskie 3-daniowe: zupa/makaron czyli tzw. pasta, danie główne mięsne/rybne z 
dodatkami, deser + woda); 
• ubezpieczenie KL 20 000 €, NNW 10.000 PLN, bagaż 1.000 zł (z opcją chorób przewlekłych oraz leczenie Covid); 
• opiekę pilota. 
 

Cena nie zawiera: 
 obowiązkowo płatnej składki na ustawowe fundusze TFG i TFP (20 zł / os . – płatne wraz z zaliczką), 

 opłaty za bilety wstępu (Muzea Watykańskie, Katakumby, Bazylika św. Piotra, Tivoli, Castel Gandolfo, Monte Cassino, 
Subiaco), usługi obowiązkowych lokalnych przewodników miejskich w miejscach ustawowo wymaganych (Rzym, 
Watykan, muzea, wnętrza bazylik), wynajmu zestawów tour-guide, taksę klimatyczną, opłaty wjazdowe do miast („check-
pointy”) i/lub komunikacja miejska (metro) i inne wydatki programowe – łącznie ok. 200 euro (płatne obligatoryjnie); 

 Napoi do obiadokolacji (dodatkowo płatne w restauracjach hotelowych – poza wodą); 

 Zakwaterowania w pokoju typu SGL – dopłata do pokoju jednoosobowego: 200 euro. 

 Wydatków własnych i świadczeń niewymienionych w ofercie. 

 Dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego – od kosztów rezygnacji z wyjazdu w sytuacjach losowych (od 3%-5,5% 
ceny pielgrzymki w zależności od wybranej opcji, szczegóły na formularzu zapisu – wybór i płatność wraz z zaliczką). 
 

Uwagi: 
• MOŻLIWY transfer na lotnisko PUŁAWY – RADOM – PUŁAWY (cena zależna od liczby osób: koszt 2.500 zł/grupa) 

• Program jest ramowy i kolejność zwiedzania – realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianom 

(o kolejności zwiedzania decyduje pilot w ustaleniu z przewodnikami w zależności od rezerwacji i logistyki) 
 Dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty (ważny min. 90 dni od daty powrotu do kraju). 

 To program pielgrzymkowy realizowany pod opieką kapłana z możliwością codziennego udziału we mszy świętej. 
 CENA PIELGRZYMKI UZALEŻNIONA JEST OD CENY BILETÓW LOTNICZYCH i może ulegać 

niewielkiej zmianie do czasu dokonania rezerwacji biletów lotniczych i ostatecznego potwierdzenia zebranej grupy. 
 

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ U KS. TOMASZA SAWICKIEGO ODBYWAJĄ POPRZEZ WYPEŁNIENIE 
FORMULARZA ZAPISU ORAZ WPŁATĘ ZALICZKI 1420 zł (+ ewentualna kwota na ubezpieczenie KR).  


