
         Biuro Usług Turystycznych 

Żak        Tourist Katowice 
 

40 – 050 Katowice ul. Gen. Zajączka 17 
Tel./fax: 32608 2695, e – mail: zak-tourist@wp.pl 

 

Pielgrzymka na Jubileuszowy  
Rok Miłosierdzia do Rzymu 

 
1 dzień  Rano msza św. całodniowy przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 
01.04  Przyjazd do hotelu, kolacja i nocleg. 
 
2 dzień Śniadanie, zwiedzanie Padwy, msza św. w Bazylice św. Antoniego,  
02.04  nawiedzenie kościoła z relikwiami św. Łukasza, wyjazd do Orvieto,  

nawiedzenia katedry z Cudem Eucharystycznym, przejazd w okolice Rzymu,  
kolacja i nocleg. 
 

3 dzień Śniadanie, wyjazd do Watykanu i udział w głównych uroczystościach Święta 
03.04 Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem Ojca świętego, zwiedzanie miasta. 

Powrót na kolację i nocleg. 
 
4 dzień Śniadanie, całodniowy pobyt w Rzymie, nawiedzenie Bazyliki św. Jana na  
04.04 Lateranie, kościoła Santa Croce, Bazyliki Matki Bożej Większej,  

spacer po starożytnych zabytkach miasta. kolacja i nocleg. 
 

5 dzień Śniadanie, całodniowy pobyt w Rzymie, nawiedzenie Bazyliki św. Pawła  
05.04 za Murami, zwiedzanie Awentynu z kościołem św. Sabiny i inne. Kolacja  

i nocleg 
 
6 dzień Śniadanie, wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej, msza 
06.04  św., przejazd do Pietrelcina, rodzinnej wioski św. O. Pio.. Kolacja i nocleg 

 
7 dzień  Śniadanie, zwiedzanie San Giovanni Rotondo, wjazd na Monte San 
07.04  Angelo, nawiedzenie sanktuarium Michała Archanioła, czas wolny. 
  Kolacja i nocleg 
 

8 dzień Śniadanie, przejazd do Loreto, nawiedzenie sanktuarium św. Rodziny, msza 
08.04 św., przyjazd nad Morze Adriatyckie w okolicach Rimini, kolacja i nocleg. 
 
9 dzień Śniadanie, całodniowy przejazd do Polski. Powrót w godzinach wieczornych. 
09.04   
 

ŚWIADCZENIA  :      CENA : 2450 PLN 
 
- Przejazd komfortowym autokarem we Włoszech, 
- pakiet ubezpieczeń turystycznych KL i NNW, 
- zakwaterowanie w hotelach lub domach pielgrzyma w pokojach 2, 3 os.. 
- wyżywienie w postaci śniadań i kolacji, 
- opiekę licencjonowanego pilota, 
- opiekę miejscowych przewodników w Rzymie, San Giovanni Rotundo, 
- wynajem słuchawek, 
- transport w Rzymie, 
- wejścia do zwiedzanych obiektów. 


