
ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ITALII 
W DNIACH  04. – 11.09.2020 ROKU 

 

 

Podstawowe informacje 

1. Termin od 4 (wylot i przylot z Warszawy) do 11 września 2020 r. Wspólny wyjazd autokarem z Poznania do Warszawy i powrót. 
2. Cena 680 Euro + 1900 zł dla grupy liczącej 20-24 osób; 610 Euro + 1850 zł dla grupy liczącej 25-29 osób; 570 Euro + 1.800 zł dla grupy 

liczącej 30-34 osoby; 530 Euro + 1.780 zł dla grupy liczącej 35-39 osób; 500 Euro + 1.750 zł dla grupy liczącej min. 40 osób. W tej cenie 
są wliczone: 

- przelot na trasie Warszawa – Bari oraz Neapol – Warszawa 
- 7 noclegów w hotelu 3* (pokoje 2-osobowe; dopłata do 1-osobowego 150 EUR) 
- 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja) 
- przejazdy autokarem wg programu 
- opieka pilota/przewodnika, opiekę lokalnych przewodników 
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny   
- ubezpieczenie KL i NNW (zawiera ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz rejsów wg programu (łącznie do dopłaty u pilota na miejscu 110 
Euro) 

3. Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonać w Kurii Metropolitalnej u Księdza  Kanclerza tel. 61/851-28-00 lub 601-772-833. Prośba 
o wstępne zgłaszanie liczby uczestników do końca stycznia 2020 roku. 

4. Przy zgłoszeniu trzeba podać następujące dane: 

 imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia 

 adres zamieszkania z kodem pocztowym 

 numer i seria dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) 

 telefon kontaktowy i wpłata 500 zł 
5. Pielgrzymkę obsługuje Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Ad Astra z Ornontowic.  
6. Informacja o pielgrzymce dostępna jest na stronie Archidiecezji www.archpoznan.pl. w zakładce Duszpasterstwo – pielgrzymki. 

 
 

PROGRAM 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzania 

 

 
I DZIEŃ – WARSZAWA – BARI – GROTTE DI 
CASTELLANA – ALBEROBELLO    
Przelot na trasie Warszawa – Bari. Bari – bazylika z 
relikwiami św. Mikołaja oraz grobem królowej Bony. Grotte 
di Castellana – kompleks jaskiń z niezwykłymi formacjami 
skalnymi, podziemnymi jeziorami oraz tzw. Białą Grotą. 
Alberobello – miasto wpisane na listę UNESCO ze 
słynnymi  „trulli”, domkami z kamiennymi dachami w 
kształcie szpiczastego stożka. Nocleg. 
 
II DZIEŃ – OSTUNI – MATERA – SAN GIOVANNI 
ROTONDO   
Ostuni – zwane „białym miastem”, dzięki swojej 
charakterystycznej zabudowie, przypominającej Santorini. 
Matera – miasteczko zawieszone na skale głębokiego 
wąwozu. Zwiedzanie dzielnicy Sassi, dawnego centrum 
miasta, z domami wykutymi w skale, które ze względu na 
wyjątkowe walory architektoniczne zostało wpisane na listę 
UNESCO. Nocleg w San Giovanni Rotondo. 
  
III DZIEŃ – VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO    
Vieste – najbardziej na wschód wysunięte miasteczko 
półwyspu Gargano. Spacer po malowniczym centrum z 
kolorowymi sklepikami oferującymi wyroby lokalnego 
rękodzieła. Czas wolny na plażowanie. Powrót do San 
Giovanni Rotondo. Nocleg. 
 
IV DZIEŃ – SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SAN 
ANGELO 
San Giovanni Rotondo – Bazylika św. Ojca Pio; antyczny 
kościółek Matki Bożej Łaskawej; muzeum klasztorne z 
pamiątkami po św. Stygmatyku. Monte San Angelo – 
sanktuarium św. Michała Archanioła w miejscu jego 
objawień. Przejazd w okolice Zatoki Neapolitańskiej. 
Nocleg. 
 

V DZIEŃ – SALERNO – AMALFI – POSITANO 
Salerno – katedra z relikwiami św. Mateusza Ewangelisty. 
Przejazd wzdłuż najpiękniejszego zakątka Kampanii – 
Wybrzeża Amalfi. Amalfi – katedra z relikwiami św. 
Andrzeja Apostoła. Positano – miasteczko zawieszone na 
skale. Wybrzeże Amalfitańskie zostało wpisane na listę 
UNESCO. Czas wolny, rejs powrotny do Salerno. Nocleg. 
 

VI DZIEŃ – POMPEJE – NEAPOL 
Pompeje – ruiny miasta zniszczonego podczas wybuchu 
Wezuwiusza w 79r., sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 
Neapol – spacer po stolicy regionu Kampania, katedra z 
relikwiami św. Januarego – patrona miasta, kościół św. 
Józefa i Niepokalanego Poczęcia NMP z grobem o. 
Dolindo Ruotolo. Nocleg. 
 

VII DZIEŃ – CAPRI 
Rejs na wyspę Capri. Miasto Capri – kościół św. Stefana, 
Ogrody Augusta. Czas wolny na plażowanie i kąpiel. Rejs 
powrotny. Nocleg. 
 

VIII DZIEŃ – NEAPOL – WARSZAWA    
Przejazd na lotnisko. Przelot na trasie Neapol – 
Warszawa.   
 

      
 


