POLSKA MISJA KATOLICKA w OLDENBURGU

PIELGRZYMKA DO WŁOCH
SŁONECZNA TOSKANIA I RZYM

JEZIORO GARDA – FLORENCJA – SIENA – ORVIETTO – RZYM – WATYKAN –
CASCIA – ASYŻ – SAN GIMIGNANO – PIZA – REJS CINQUE TERRE
Wyjazd z Oldenburga ok. godz. 23.00 w piątek 11 października 2019.
▪

Dzień 1: Bezpośredni przejazd nad Jezioro Garda, przejazd wybrzeżem krajobrazowym wzdłuż jeziora i pasma Alp.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

▪

Dzień 2: Śniadanie, przejazd komunikacją miejską do Florencji (UNESCO), stolicy Toskanii, zwiedzanie miasta z
przewodnikiem lokalnym: Most Złotników, Katedra s. Maria del Fiore, Kościół św. Krzyża, Baptysterium (z zewnątrz).
Obiadokolacja i nocleg.

▪

Dzień 3: Śniadanie, przejazd do Sieny (UNESCO). Wszystkie drogi w Sienie prowadzą na Piazza del Campo,
nawiedzenie Kościoła św. Dominika gdzie znajdują się relikwie św. Katarzyny – patronki miasta, Włoch oraz Europy.
Przejazd do Orvieto - wjazd kolejką do średniowiecznego miasteczka położonego na wysokości 300 m nad okolicą.
Spacer historycznymi uliczkami do Katedry, w której znajdują się relikwie „Cudu Eucharystycznego”. Obiadokolacja i
nocleg w okolicy Rzymu.

▪

Dzień 4: Po śniadaniu przejazd do Watykanu, nawiedzenie Bazyliki oraz Placu św. Piotra. Następnie Rzym
starożytny: Piazza Navona, Pantheon, Koloseum z zewnątrz, Forum Romanum, Fontanna di Trevi oraz Schody
Hiszpańskie. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Rzymu.

▪

Dzień 5: Śniadanie, dalsze zwiedzanie Rzymu: Bazylika Św. Jana na Lateranie oraz Święte Schody, Bazylika św.
Pawła za Murami. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

▪

Dzień 6: Śniadanie, przejazd przez Umbrię do miejscowości Cascia - urocze, umbryjskie miasteczko położone na
wzgórzu, związane z życiem i działalnością św. Rity. Następnie przejazd do Asyżu - Bazylika św. Franciszka
(UNESCO) oraz Kościół św. Klary, zwiedzanie Bazyliki Santa Maria degli Angeli, gdzie znajduje się Porcjunkula,
miejsce powołania Zakonu Franciszkanów. Obiadokolacja i nocleg w drodze do Toskanii.

▪

Dzień 7: Śniadanie, zwiedzanie San Gimignano (UNESCO) - „miasto wież” z XIII – XIV w, przejazd do Pizy
(UNESCO): katedra, baptysterium, cmentarz i „Krzywa Wieża” (wejście do obiektów za dodatkową opłatą)

▪

Dzień 8: Śniadanie, przejazd do miejscowości La Spezia do portu, rejs wzdłuż wybrzeża do miasteczek Cinque Terre
(UNESCO), (podczas rejsu postój i spacer w 3 miejscowościach, powrót do La Spezia pociągiem. Wspólna
obiadokolacja przed podróżą. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną (podróż ok 16 godzin)

▪

Dzień 9: przyjazd do Oldenburga w godzinach południowych

W programie: przejazd autokarem turystycznym, 7 noclegów w hotelach, pokoje 2-os. z łazienkami, śniadania i
obiadokolacje wg oferty, ubezpieczenie NNW i KL Signal Iduna Travel, opłaty wjazdowe do miast, przewodnicy lokalni
polskojęzyczni, bilety wstępów, zestawy słuchawkowe na całej trasie, przejazdy komunikacją miejską, rejs na Cinque
Terre, taksy turystyczne w hotelach, opieka pilota wycieczek na całej trasie.

termin: 11.10 – 20.10.2019
Zgłoszenia: w biurze Polskiej Misji Katolickiej w Oldenburgu
tel: 0441 3401978, pmk.oldenburg@t-online.de, pmk.oldenburg@gmail.com

cena: 870 € /os.

