Parafia Świętej Trójcy oraz Stowarzyszenie Wyloguj Się
w I rocznicę nadania miastu Lubań Patronatu Świętej Marii Magdaleny
organizuje

WIEDEŃ – PADWA – ASYŻ – RZYM – WATYKAN – MONTE CASINO – SAN GIOVANNI
ROTONDO – MONTE SAN ANGELO – CASCIA – LORETO – RIMINI – WERONA
1 DZIEŃ – wyjazd ok. 06.00 przejazd do WIEDNIA – wjazd na Wzgórze Kahlenberg- najlepszy
punkt widokowy z piękną panoramą miasta, Msza św., zwiedzanie Kościoła św. Józefa z kaplicą
Sobieskiego, w którym czytano mszę na intencję polskiego króla Jana III Sobieskiego przed
zwycięską bitwą z Turkami, oblegającymi w roku 1683 po raz drugi Wiedeń. Przejazd w okolice
Tarvisio, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
– przyjazd do PADWY- zwiedzanie Bazyliki Św.
Antoniego – Msza Św., spacer po historycznym centrum miasta
oraz przejście przez reprezentacyjny Plac Prato Della Valle,
następnie przejazd w okolice RIMINI, zakwaterowanie w hotelu,
czas wolny nad morzem, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ - śniadanie, przejazd do ASYŻU - Miasta Pokoju, które
wznosi się na górze Subasio i które do dnia dzisiejszego zachowało
prawie nienaruszony średniowieczny wygląd. Zwiedzanie:
Bazylika św. Franciszka - Kościół św. Klary, Piazza Komunale,
czas wolny. Przejazd w okolice RZYMU, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ
- śniadanie, przejazd do WATYKANU- siedziby najwyższych władz Kościoła
katolickiego, udział w W AUDIENCJI GENERALNEJ NA PLACU ŚW. PIOTRA (możliwy w czasie
obecności Papieża), zwiedzanie RZYMU- wiecznego miasta, które jest jednym z największych na
świecie ośrodków turystyki oraz celem pielgrzymek z całego świata. Rzym, jak żadne inne miasto,
przechował niezwykłe dziedzictwo przeszłości, spacer przez Rzym Antyczny - Panteon-perełka
architektoniczna, wybudowana w połowie II wieku n.e., jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś
dzień w całości, Plac Wenecki- przy którym stoi pomnik przypominający o wielkim dziele
zjednoczenia państwa włoskiego,
wejście na Kapitol, gdzie znajduje się słynna Wilczyca
Kapitolińska-miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne
Rzymu, spacer po pozostałościach Forum Romanum - najważniejszego placu starożytnego miasta,
otoczonego przez liczne świątynie, przejście pod pomnik historii i symbol Rzymu -Koloseum (z uwagi
na trwający remont Koloseum, wejście do środka tylko dla chętnych) Rzym barokowy niewielki Plac Hiszpański wraz z uroczą fontanną Barcaccia oraz znane z włoskich pokazów
mody Schody Hiszpańskie, Plac di Trevi z zadziwiającą Fontanną di Trevi uważaną za
najpiękniejszą fontannę w Rzymie. Przejazd do Bazyliki Santa Maria Maggiore, powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ – śniadanie, ciąg dalszy zwiedzania RZYMU, przejazd do WATYKANU - zwiedzanie
przewodnikiem Bazyliki św. Piotra - złożenie hołdu przy grobie
Świętego Papieża Polaka Jana Pawła II. Możliwość wjazdu na
latarnię Kopuły Bazyliki, czas wolny na zakupy dewocjonalii.
Przejazd do Bazyliki Jana na Lateranie - jest to katedra
biskupa Rzymu - papieża, zgodnie z tradycją kościoła
katolickiego uważana jest za "Matkę i głowę wszystkich
kościołów miasta i świata" tuż obok Bazyliki znajdują się
Święte Schody, które trafiły tu w 326 r. z Jerozolimy z pałacu
Poncjusza Piłata. Następnie zwiedzanie Bazyliki św. Pawła za
Murami - miejsce pochówku św. Pawła. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.

z

6 DZIEŃ - śniadanie, wyjazd do RZYMU i zwiedzanie Katakumb - to sieć podziemnych
cmentarzy wykopanych w wulkanicznym tufie przez dawnych mieszkańców Wiecznego Miasta. Rzym
był dosłownie otoczony takimi cmentarzami powstałymi głownie między II a IV w. n.e. W
katakumbach zmarłych chowano w grobowych niszach wydrążonych w ścianach korytarzy lub w
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większych komorach, które później przekształcono w miejsca kultu. Ściany były często bogato
dekorowane, zdobione freskami i stiukami przedstawiającymi symbole różnych religii wyznawanych
przez zmarłych,/fakultatywnie/zwiedzanie Muzeów Watykańskich z bogatą kolekcją dzieł sztuki
zgromadzonych przez papieży wszystkich epok. Punktem kulminacyjnym pobytu w Muzeach
jest zwiedzanie Kaplicy Sykstyńskiej - miejsca wielu w historii wyborów papieży, tzw.
Konklawy,/lub czas wolny / powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.,
7 DZIEŃ- śniadanie, przejazd na MONTE CASINO: zwiedzanie
Klasztoru Benedyktynów, chwila zadumy na polskim
cmentarzu wojskowym, msza św. polowa odprawiona przez
Księdza pielgrzyma. Przejazd do SAN GIOVANNI ROTONDO ,
miejscowość gdzie przez ponad 50 lat żył i działał stygmatyk i
mistyk – Ojciec Pio. Nawiedzenie Sanktuarium i modlitwy w
Bazylice Ojca Pio. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
8 DZIEŃ – śniadanie, przejazd na MONTE SAN ANGELO - Góra
Św. Anioła znajdująca się na wysokości 850 m., gdzie wznosi się jedyna w swoim rodzaju bazylika ku
czci świętego Michała Archanioła. Początki sanktuarium sięgają końca V i pierwszych dziesięcioleci
VI wieku, jest to jedyna na świecie świątynia, której nie konsekrowała ludzka ręka. Przejazd do
CASCII – miejsca gdzie urodziła się Św. Rita, patronka spraw beznadziejnych. Zwiedzanie Bazyliki i
grobu Św. Rity Przejazd do LORETO. Zwiedzanie Bazyliki Santuario Della Santa Casa, w której
znajduje się domek loretański. Domek ten został uratowany przez polskich żołnierzy podczas walk
II wojny światowej. Według legendy domek ten był mieszkaniem Matki Boskiej i został cudownie
przeniesiony z Nazaretu. Spacer po miasteczku. Przejazd do hotelu w okolicach LORETO,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
9 DZIEŃ – śniadanie, przejazd do WERONY – miasta Romea i Julii, zwiedzanie: Rzymska arena z I
w. n.e., Piazza delle Erbe i Plac Dantego, Dom Julii, Kościół Santa Maria Antica z grobowcami
Scaligierich, Bazylika Św. Anastazji, zwiedzanie Świątyni. Przejazd do hotelu w okolice Werony,
obiadokolacja, nocleg.
10/11 DZIEŃ – wczesne śniadanie, krótka wizyta w SANKTUARIUM MADONNY DELLA CORONA.
Sanktuarium jest miejscem ciszy, wewnętrznego spokoju i modlitwy. Wyjazd do Polski. Przyjazd do
kraju w godz. nocnych.
ŚWIADCZENIA:
► Przejazd autokarem LUX
► 9 noclegów w pokojach 2,3 os. z łazienkami
► 9 śniadań wzmocnionych
► 9 obiadokolacji – kuchnia włoska
► opieka pilota/przewodnika
► ubezpieczenie NNW, KL
► wjazdy autokarem do: Padwy, Rzymu, S.G. Rotondo, Loreto,
Werony
► przewodnik w Bazylikach: w Padwie, Rzymie i w S.G. Rotondo

CENA: 970 zł + 310 € Termin: 22.09 - 01/02.10.2018
Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. : 790 005 339
lub mailowo sekretariat@wylogujsie.com.pl do 31/01/2018
UWAGI: Kolejność zwiedzania ustala pilot-przewodnik, który nie oprowadza wewnątrz obiektów. Msze odprawiane
codziennie przez księdza Pielgrzyma. Obowiązkowe opłaty na metro w Rzymie, słuchawki w świątyniach ok.30 €.
Fakultatywnie możliwość zwiedzania: Kopuła w Bazylice św. Piotra – ok 12 €, Muzea Watykańskie-19 €,
Katakumby- 8 €, Werona-5€. Zwiedzanie zabytków z zewnątrz nie ujętych w świadczeniach. Ceny biletów wstępów
mogą ulec zmianie. Dopłata do pokoju 1 os.- 120 €.

