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OBCHODY JUBILEUSZU 100-LECIA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

SPIAZZI - WERONA -  SIRMIONE - MEDIOLAN -  GENUA -  PIZA - FLORENCJA - SIENA -  RZYM WATYKAN -
CASCIA - LORETO - ADRIATYK - PADWA - WENEGA - WYSPY BURANO I MURANO

OPIEKUN DUCHOWY PIELGRZYMKI -  KS. PAWEŁ SZUBERT, ZGIERZ,
PROGRAM RAMOWY 12 DNI 

DZIEŃ 1 22.04 Zbiórka uczestników i wyjazd ze Zgierza o godz. 4:00. Przejazd na nocleg do Włoch w okolice Werony.
DZIEŃ 2 23.04 Śniadanie. Udamy się do prześlicznego sanktuarium Madonna della Corona w Spiazzi, położonego na stromej ścianie 
skalnej przy zboczu góry na wysokości 774 m n.p.m. Nazwa della Corona nadana została od pięknego usytuowania w koronie alpejskich 
szczytów. Sanktuarium to w 1988 r. nawiedził papież bł. Jan Paweł II. Pokonując kolejne podejścia na szlaku zatrzymamy się na stacjach 
drogi krzyżowej. Sylwetki z brązu naturalnych rozmiarów przedstawiają poszczególne sceny męki Chrystusa. Przejazd na zwiedzanie 
pięknego i romantycznego miasta Romea i Julii -  Werony. Nasz spacer rozpoczniemy od historycznego centrum z pochodzącym z I w h.e. 
rzymskim amfiteatrem zwanym „areną" i placem Delie Erbe. Zobaczymy także bazylikę Św. Zenona, most Castelevecchio. Spacerując po 
Via Capello, dotrzemy pod numer 23. Odnajdziemy tu podwórko ze słynnym balkonikiem Julii. Z kolei udamy się do Sirmione - jednej 
z najpiękniej położonych miejscowości nad Jeziorem Garda, znanej z malowniczego zamku rodziny Scaglierich. Spacer po mieście, czas 
wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3 24.04 Śniadanie. Przejazd do Mediolanu. Nawiedzimy gotycką katedrę Narodzin Świętej Marii. Na szczycie sklepienia katedry 
znajduje się relikwia św. Gwoździa z Krzyża. Następnie -  Plac Della Scala z pomnikiem Leonarda da Vinci i stojący przy nim gmach 
najsłynniejszej sceny operowej La Scala, Bazylika Santa Maria delle Grazie oraz Bazylika św. Ambrożego. Z kolei udamy się do Genui u stóp 
Apeninu Liguryjskiego. Zwiedzanie Starego Miasta rozpoczniemy od portu i terenów zaprojektowanych na obchody 500-lecia odkrycia 
Ameryki. Zobaczymy latarnię morską z herbem miasta. Odwiedzimy Oceanarium, jeden z największych tego typu obiektów w Europie. 
Zobaczymy m.in. delfiny, foki, meduzy. Następnie nawiedzimy gotycką katedrę San Lorenzo, zobaczymy Palazzo Ducale, plac Ferrari. 
Spacer słynnymi wąskimi uliczkami Starego Miasta -  caruggi. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4 25.04 Przejazd do Pizy. Znajdujące się tu na placu Katedralnym z XII w. budowle mają niepowtarzalny charakter. Zobaczymy 
arcydzieło romańskiej architektury -  katedrę, gotycką nekropolię Camposanto, baptysterium oraz dzwonnicę -  „Krzywą Wieżę". Przejazd 
do Florencji. Zwiedzimy kościół Świętego Krzyża z grobowcami m.in. Galileusza i Michała Anioła. Na Piazza del Duomo zobaczymy katedrę 
Santa Maria del Fiore z dzwonnicą Giotta oraz baptysterium św. Jana z „Rajskimi Drzwiami" Ghibertiego. Mostem Złotników przejdziemy 
w stronę przepięknego Palazzo Pitti. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Sieny.
DZIEŃ 5 26.04 Śniadanie. Przejazd do Sieny. Nawiedzimy kościół św. Dominika, w którego kaplicy złożone zostały relikwie św. Katarzyny, 
katedrę św. Katarzyny, Piazza del Campo oraz baptysterium. Spacer po Via di Citta. Przejazd do Rzymu na rozpoczęcie obchodów 
Jubileuszowej Pielgrzymki Msza Święta w Bazylice Matki Bożej Większej. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Rzymu.
DZIEŃ 6 27.04 Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udział w Audiencji Ogólnej. Kolejno udamy się na zwiedzanie Rzymu barokowego: plac 
Navona, Schody Hiszpańskie, fontanna di Trevi. Ciekawą odmiennością od barokowego charakteru tej okolicy będzie starożytny Panteon. 
Na placu Hiszpańskim oddamy cześć Matce Bożej, której statua usytuowana jest na szczycie kolumny. Czas wolny. Powrót na obiadokolację 
i nocleg.
DZIEŃ 7 28.04 Śniadanie. Godz. 7:00 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II, godz. 12:00 Aula Pawła VI, Audiencja z Ojcem Świętym 
Franciszkiem, godz. 14:30-18:00 Katakumby św. Sebastiana, św. Kaliksta iśw. Domitylli, godz. 19:00 bazylika św. Pawła za Murami. Powrót 
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 8 29.04 Śniadanie. Godz. 9:00 Msza św. w bazylice św. Piotra, Godz.12:00 - nawiedzenie Santa Maria Maggiore, godz. 13.00 -  
nawiedzenie bazyliki św. Wawrzyńca, godz. 14.30- nawiedzenie kościoła Santa Croce in Gerusalemme, godz. 16.00 - nawiedzenie bazyliki 
na Lateranie. Powrót na obiadokolację i nocleg.

PIELGRZYMKI - WYCIECZKI - WYPOCZYNEK 
POLSKA - EUROPA - ŚWIAT 

www.frater.pl

mailto:biuro@frater.pl
http://www.frater.pl


Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER Adam Zieliński
ul. Dworcowa 18, 85-010 Bydgoszcz 
tel./fax 52/322 11 11,783 800 300, e-mail:biuro@frater.pl 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Woj. Kuj.-Pom. pod nr 16 
Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr: 24 1750 1051 0000 0000 1305 1011od 1993 roku

DZIEŃ 9 30.04 Śniadanie. Udział w uroczystej Mszy Św. na Lateranie kończącej Jubileuszową Pielgrzymkę. Przejazd do Casci, miasta św. 
Rity. Odwiedzimy miejsca związane z życiem Świętej -  dom rodzinny, dom męża oraz ogród, w którym w zimie zakwitta róża. Nawiedzimy 
Sanktuarium św. Rity -  kościół górny i dolny znany z cudu eucharystii. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Loreto.
DZIEŃ 10 1.05 Śniadanie. Przejazd do Loreto. Nawiedzimy Sanktuarium św. Domku, niezwykłą relikwię -  nazaretański domek, w którym 
dorastała Maryja, a potem także mały Jezus. Zobaczymy też pobliskie kaplice i kapliczki, w tym: kaplicę polską. Udamy się na plac Madonny, 
do pięknej fontanny oraz dzwonnicy. Nawiedzimy także cmentarz Żołnierzy Polskich. Przejazd do Padwy. Przejście przez Prato della Valle. 
Nawiedzimy Bazylikę św. Justyny, gdzie według tradycji, pochowany jest św. Łukasz Ewangelista. Starówką dojdziemy do Bazyliki 
św. Antoniego, zwaną Cudem Padwy" z sarkofagiem Świętego oraz kaplicą polską. Spacer po mieście, po którym czas wolny i przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Wenecji.
DZIEŃ 11 2.05 Śniadanie. Przyjazd do Wenecji. To historyczne miasto urzeknie nas swym romantycznym klimatem. Tramwajem 
wodnym dopłyniemy do historycznego centrum. Zobaczymy m.in.: Plac św. Marka, Naczelną Siedzibę Republiki Weneckiej - Pałac Dożów 
(z zewnątrz), Most Westchnień, Bazylikę św. Marka, dzwonnicę, wieżę zegarową oraz najpiękniejszy most Rialto. Spacer średniowiecznymi 
uliczkami miasta. Popłyniemy na wyspę Burano, gdzie wyrabiane są artystyczne koronki, a domki rybackie udekorowane są kolorami 
jak z bajki a także na wyspę produkcji szkła ozdobnego. Murano. Tu czas wolny -  możliwość zakupów, kawiarni, plaży. Powrót na 
obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 12 3.05 Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki.

ZAPEWNIAMY:
• komfortowy przejazd na całej trasie
• 11 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2-3 os. z łazienkami, 11 śniadań, 10 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota,
• ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 60 000 € i NNW do 15000 zł i 10 000 zł w RP, ubezpieczenie 
zakwaterowania z wyżywieniem na kwarantannie lub izolacji za granicą do 1000 EUR oraz powrót ozdrowieńca do Polski

• opłatę na TFG i TFP bilety wstępu i inne wydatki programowe

INFO: Wyjazd o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i codziennym udziałem we Mszach Świętych. Pielgrzymka 
rekomendowana dla osób zaszczepionych przeciwko Covidl9 i posiadających certyfikat. Ważność certyfikatów unijnych we 
Włoszech (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie wynosi od 1 lutego 2022 r. 6 miesięcy. Dotyczy to wszystkich 
certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami. Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie wydłuża ważność certyfikatu 
o kolejny okres ważności. Wszyscy, którzy ukończyli 6 rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test 
antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin). Niezaszczepione dziecko, które nie ukończyło 6-go roku 
życia może podróżować pod opieką zaszczepionych rodziców lub opiekunów. Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok 
życia,ale nie przekroczyło 12 roku życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny. 
Niezaszczepione dzieci w wieku 0-12 lat mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko i wyłącznie pod opieką rodzica. Osoby powyżej 12 
roku życia są w zakresie tym traktowane jak dorosłe. Wszystkie szczegóły dotyczące przepisów wjazdowych szczegółowo opisane 
są i uaktualniane na stronach MSZ. Link: https://www.gov.pl/web/wlochv/informacie-dla-podrozuiacych-do-wloch 
Szczegółowy komunikat ws rozporządzeń sanitarnych dotyczących wjazdu do Włoch podany będzie przed wymaganym 
terminem płatności. Dokument podróży to dowód osobisty lub paszport ważny min 3 m-ce od daty powrotu. 
Zapisy z wpłatą 1000 zł zaliczki do 15.02.2022, dopłata 2200 zł do 22.03.2022. Kwotal80EUR płatna pilotowi 1 dnia, jest 
częścią ceny i nie podlega rozliczeniu. Program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom. Pielgrzymka odbędzie się adekwatnie 
do warunków sanitarnych - niektóre punkty mogą ulec zmianie w zależności od wprowadzanych rozporządzeń COYID-19.

TERMIN: 22.04 - 3.05.2022 
CENA: 3200 z ł+ 180 EUR

INFORMACJE I ZAPISY: KS. PAWEŁ SZUBERT

www.rozancowa.pl
parafia  nmp różańcow ej zg ierz tel. kom.: 695 904 516 

e-mail: kancelaria@rozancowa.pl
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