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PIELGRZYMKA DO WŁOCH 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           CENA OBEJMUJE:   

• przejazd autokarem klasy turystycznej, 

• noclegi według programu, 

• ubezpieczenie KL – koszty leczenia 

• ubezpieczenie obejmuje zachorowanie na 

COVID – 19 podczas wyjazdu, szczegóły na 

OWU na stronie www w zakładce dokumenty, 

• ubezpieczenie NNW – następstwa 

nieszczęśliwych wypadków, 

• wyżywienie zgodnie z programem, 

• opiekę pilota,  

• System Tour Guide - system nagłaśniający 

• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

• Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy, 

• Śpiewnik pielgrzyma. 
 

CENA NIE OBEJMUJE: 
 

• dopłata do pokoju jednoosobowego - 200 

 euro/os., 

• napoje do obiadokolacji inne niż woda, 

• taca pielgrzymów zbierana na Mszach św. 

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – należy 

zgłosić do biura bezpośrednio przy podpisaniu 

umowy, 

• prywatne wydatki i inne nieobjęte programem, 

koszt ewentualnie wymaganych testów na 

COVID.  

 

 

 

CENA: 

Grupa min  43 uczestników 

520 euro + 1000 zł 

W przypadku zebrania mniejszej liczby uczestników 

koszt wyjazdu zostanie odpowiednio podwyższony.  

 

DODATKOWE OPŁATY 
 

165 euro/os, płatne u pilota w dniu wyjazdu – 

przewodnicy miejscowi, opłaty drogowe i 

wjazdowe do miast, parkingi i inne opłaty 

związane z realizacją programu. Opłata 

obligatoryjna.  

ZAPISY 

• u Pani Agnieszki Czupryniak numerem telefonu 

+48 501 614 434,  

• w Zakrystii po Mszach Św. i w Kancelarii 

Parafialnej Parafii Św. Augustyna w Warszawie  

w trakcie dyżurów, 

• w biurze Matteo Travel w Rzeszowie. 

 

W chwili zapisu, przy podpisaniu umowy płatna 

zaliczka w kwocie 300,00 zł od osoby. Reszta 

kwoty płatna zgodnie z zapisami umowy. 

 

Opieka duchowa: ksiądz prałat Walenty Królak –  

proboszcz Parafii Św. Augustyna w Warszawie 



 

 
 

1 DZIEŃ wt. 11.10.2022   WYJAZD  

Zbiórka uczestników pod kościołem o godzinie 01:00. Przejazd w kierunku Katowic. Dalsza podróż  

w kierunku Czech i Austrii. Wieczorem przekroczenie granicy z Włochami. Zakwaterowanie, obiadokolacja 

i nocleg na terenie Włoch.  

2 DZIEŃ śr. 12.10.2022   PAWIA, CASSAGO BRIANZA  

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Pawii - nawiedzenie grobu św. Augustyna. Następnie 

Przejazd do Cassago Brianza zwaną Cassiciacum. Tutaj św, Augustyn przygotowywał się do chrztu w 386. 

Oraz  ogrodu, gdzie św. Augustyn usłyszał głos, który zaważył na jego wzroście duchowym.   Przejazd nad 

jezioro Como uznane za jedno z najpiękniejszych jezior na świecie, podziwianie malowniczych krajobrazów. 

Spacer po miejscowości Como ze średniowiecznym centrum historycznym. Zwiedzanie Palazzo Broletto oraz 

XV-wiecznej katedry. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

3 DZIEŃ cz. 13.10.2022   MEDIOLAN  

Śniadanie . Zwiedzanie Mediolanu – spotkanie z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie: Bazylika Św. 

Ambrożego, doktora Kościoła - patrona miasta, u którego św. Augustyn był katechumenem. Katedra - trzeci 

co do wielkości kościół na świecie, Galeria Vittorio Emanuele II- pierwsza we Włoszech konstrukcja ze stali 

i żelaza, gdzie znajdują się sklepy najlepszych światowych marek , Zamek Sforzów - Castello Sforzese, Via 

Manzoni - ulica mody, La Scala - słynny budynek opery mediolańskiej. Następnie przejazd do hotelu. 

Obiadokolacja i nocleg.  

4 DZIEŃ pt. 14.10.2022   FLORENCJA  

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku Florencji. Zwiedzanie z przewodnikiem stolicy 

Toskanii znanej ze swoich renesansowych arcydzieł, min. kościół Santa Croce z grobowcami słynnych 

artystów takich, jak Michał Anioł czy Galileusz, plac Signoria, baptysterium, do którego prowadzą słynne 

Rajskie Wrota, katedra Santa Maria del Fiore. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.  

5 DZIEŃ sb. 15.10.2022   ASYŻ, CASCIA 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Asyżu, m.in. Bazylika Św. Franciszka, Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. 

Przejazd do Casci, miasta św. Rity - augustianki i stygmatyczki, patronki od spraw trudnych i beznadziejnych, 

kobiet we wszystkich stanach . Przejazd na nocleg w okolice Rzymu. Obiadokolacja i nocleg.  

6. DZIEŃ ndz. 16.10.2022  WATYKAN 

Wczesne śniadanie. Wyjazd do Watykanu. Zwiedzanie: Bazylika św. Piotra. Grób św. Jana Pawła II. Udział 

w modlitwie „Anioł Pański” z Ojcem Świętym. Następnie zwiedzanie Rzymu Barokowego m.in.:  Piazza Navona, 

Bazylika św. Augustyna z grobem św. Moniki,  Schody Hiszpańskie i Fontanna di Trevi, a także Panteonu. Powrót 

na nocleg. Obiadokolacja i nocleg. 

7 DZIEŃ pon. 17.10.2022  RZYM 

Śniadanie. Przejazd do Rzymu - Zwiedzanie miasta: Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika Św. Jana na 

Lateranie i Święte Schody – dawna rezydencja papieży. Bazylika Matki Bożej Śnieżnej. Przejście wzdłuż Forum 

Romanum i Koloseum (bez wchodzenia do środka). Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

8 DZIEŃ wt. 18.10.2022   PADWA 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Padwy - zwiedzanie Bazyliki świętego Antoniego, 

który przed dołączeniem się do Franciszkanów był Augustianinem. Przejazd do hotelu na nocleg. 

Zakwaterowanie i obiadokolacja.  

9 DZIEŃ śr. 19.10.2022    POWRÓT 

Śniadanie. Wykwaterowanie z  hotelu i wyjazd w drogę powrotna do Polski. Przyjazd na miejsce zbiórki około 

2  w nocy.  
 

UWAGA! 

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie na zasadzie przestawień kolejności zwiedzania. 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wyjazdu w przypadku braku minimalnej liczby wymaganych osób. 

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w programie wynikających z działania siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej udział księdza prałata 

Walentego Królaka – proboszcza Parafii Św. Augustyna w Warszawie, opieka duchowa zostanie zapewniona przez innego prezbitera. 


