PIELGRZYMKA LOTNICZA DO WŁOCH
Bari - San Giovani Rotondo - Monte San Angelo
Manfredonia - Lanciano - Manoppello - Bari
1 dzień - zbiórka na lotnisku Kraków/Balice, o godz. 05:30 odprawa, wylot o godz. 07:35.
Lądowanie na lotnisku w Bari na godz. 09:25. Przejazd do centrum i zwiedzanie miasta:
Bazylika Św. Mikołaja, gdzie znajdują się szczątki Św. Mikołaja Biskupa oraz gdzie
pochowana została polska królowa Bona Sforza, czas wolny na indywidualną modlitwę
przy relikwiach, spacer po starówce do katedry San Sabino i zamku księcia Fryderyka II
Szwabskiego. Następnie przejazd do hotelu w San Giovani Rotondo, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień - Śniadanie. Zwiedzanie: Sanktuarium Św. Ojca Pio – Kościół Antyczny, gdzie
otrzymał stygmaty. Cela Ojca Pio. Bazylika Matki Bożej Łaskawej, gdzie znajduje się grób
Świętego w pięknej kaplicy ozdobionej mozaikami ojca Marka Rupnika. Czas wolny. Droga
Krzyżowa. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - Śniadanie. Przejazd do Monte Sant’Angelo, gdzie znajduje się jedyny na świecie
kościół niekonsekrowany ludzką ręką, nawiedzenie Sanktuarium św. Michała. Następnie
przejazd do Manfredonii, czas wolny nad ciepłym Adriatykiem. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień - Śniadanie. Przejazd do Lanciano, gdzie w VIII w. miał miejsce – Cud
Eucharystycznego. Następne przejazd do Manoppello - miejsca przechowywania
Cudownego Oblicza - Vero Nica. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
5 dzień - Śniadanie. Przejazd na lotnisko w Bari, odprawa, wylot do kraju o godz. 14:45.
Lądowanie w Krakowie o godz. 16:35. Zakończenie Pielgrzymki.

Termin: 30.09 - 04.10.2020
cena 1820 zł.
Cena zawiera:








przelot samolotem: Kraków/Balice - Bari – Kraków/Balice
zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach, pok.2,3 os. z łazienkami
wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
opiekę pilota
opiekę duszpasterza
ubezpieczenie: KL i NNW
obowiązkową składką ubezpieczeniową na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu, wjazdów do miast, opłaty klimatycznej, przewodników lokalnych, zestawu
słuchawkowego i innych opłat związanych z realizacją programu - 25 €
- napojów do obiadokolacji
- dodatkowego ubezpieczenia - koszty rezygnacji (3,5% ceny)
- dodatkowego ubezpieczenia - choroby przewlekłe
- wydatków osobistych

Uwagi: * Kolejność zwiedzania może ulec zmianie i będzie dostosowana do rozkładu lotów.

