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Dzień 1: 02.10 (wtorek)

 Wylot z Wrocławia o godz. 12:10. Lądowanie na lotnisku 
w  Rzymie o  14:15. Przejazd do hotelu na zakwaterowanie. 
Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2: 03.10 (środa)
 Śniadanie. Następnie Audiencja z Ojcem Świętym Francisz-

kiem na Watykanie. Po audiencji przejście do reprezentacyj-
nej siedziby OESSH w Palazzo Della Rovere i o  12.00 spo-
tkanie z J. Em. Kard. Wlk. Mistrzem. Po spotkaniu ok. 12.45 
Msza św. w Bazylice Santo Spirito in Sassia – Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego. 13.30 przejście do Klasztoru Św. Onu-
frego na Wzgórzu Janikulum – duchowej siedziby Zakonu 
Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie; Obiad 
i spotkanie z przedstawicielami Zwierzchnictwa L’Italia Cen-
trale. 16.00 zwiedzanie Bazyliki św. Wawrzyńca za Murami 
(Papale Basilica di San Lorenzo fuori le Mura albo San Loren-
zo al Verano), gdzie znajduje się grób bł. Piusa IX. Bazylika 
w  latach 1374–1847 była siedzibą Patriarchy Łacińskiego, 
któremu Papież Pius IX przywrócił siedzibę w  Jerozolimie. 
Przy wejściu do kościoła pochowano Alcide de Gasperi, wło-
skiego premiera i jednego z ojców integracji europejskiej; 
nawiedzenie Kościoła św. Andrzeja na Kwirynale (Chiesa 
di Sant’Andrea al Quirinale) z celą i grobem św. Stanisława 
Kostki. Ks. Karol Wojtyła w latach swoich rzymskich studiów 
modlił się tam często. Nocleg bez obiadokolacji.

Dzień 3: 04.10 (czwartek)
 Śniadanie. Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II w Bazy-

lice Św. Piotra. Po mszy św. nawiedzenie grobu św. Piusa 
X. Zwiedzanie Bazyliki Santa Maria Maggiore z relikwiami 
żłóbka Jezusa i ikoną Salus Populi Romani, Bazylika Santa 
Croce – zwana Jerozolimą w Rzymie. Kościół zbudowany na 
miejscu domu św. Heleny, gdzie czczone są relikwie związa-
ne z męką Jezusa: relikwie Krzyża Świętego, fragment tablicy 
z krzyża (Titulus Crucis), fragment korony cierniowej. Następ-
nie nawiedzenie Katedry Biskupa Rzymu: Bazyliki św. Jana 
na Lateranie; baptysterium, w którym według tradycji został 
ochrzczony cesarz Konstantyn Wielki; Święte Schody: reli-
kwie schodów przywiezionych do Rzymu przez św. Helenę. 
Nocleg z obiadokolacją.

Dzień 4: 05.10 (piątek)
 Śniadanie. Przejazd do Pompejów. Po drodze Carpineto Ro-

mano – miejsce gdzie 2 marca 1810 urodził się Papież Leon 
XIII, który decyzją z 3 sierpnia 1888, utworzył klasę Dam 
w Zakonie. Po przyjeździe do Pompejów zwiedzanie Bazyliki 
i udział w uroczystościach ku czci bł. Bartolo Longo. Nocleg 
z obiadokolacją.

Dzień 5: 06.10 (sobota)
 Śniadanie. Przejazd do Neapolu i o godz. 11.00 Msza święta 

w katedrze. Spotkanie z przedstawicielami Zwierzchnictwa 
L’Italia Meridionale Tirrenica. Zwiedzanie Neapolu. Nocleg 
z obiadokolacją.

Dzień 6: 07.10 (niedziela)
 Śniadanie. Udział w uroczystej mszy św. w Pompejach z recy-

tacją Supliki do Królowej Różańca Świętego, która odmawia-
na tylko dwa razy w roku, powstała jako odpowiedź Bartolo 
Longo na encyklikę Leona XIII o różańcu, po raz pierwszy zo-
stała odmówiona 135 lat temu tj. w 1883 r. Fragment słynnej 
Supliki rozpoczynający się od słów „O, błogosławiony różańcu 
Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” stanowi 
zakończenie Listu Apostolskiego św. Jana Pawła II Rosarium 
Virginis Mariae. Nocleg z obiadokolacją.

Dzień 7: 08.10 (poniedziałek)
 Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd na lotnisko 

do Neapolu. Wylot o godz. 16:30. Lądowanie we Wrocławiu 
o godz. 18:40.

CENA ZAWIERA:
przelot samolotem Wrocław–Rzym / Neapol–Wrocław, opłaty lotnisko-
we, z bagażem podręcznym do 10 kg, przejazd autokarem na miejscu, 
6 noclegów w hotelach ***  pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami, 6 śnia-
dań, 1 obiad w Rzymie i 5 obiadokolacji, opiekę pilota i duszpasterza, 
ubezpieczenie NNW i KL oraz bagażu, składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny – 15 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA:
ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (do 20 kg, od 320 do 400 
zł, możliwość dodania bagażu tylko w momencie rezerwacji pielgrzym-
ki), dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsce w samolocie obok 
siebie (110 zł w obie strony), ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobo-
wego (690 zł), dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z udziału w pielgrzymce, które musi zostać wykupione w dniu podpisa-
nia umowy z BP Panorama oraz dobrowolnego ubezpieczenia od kosz-
tów chorób przewlekłych, biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, 
miejscowych przewodników oraz biletów wstępów do zwiedzanych 
obiektów, miejscowych przewodników oraz biletów na komunikację 
miejską, taksy klimatycznej – 80 euro (kwotę zbiera pilot na miejscu) – 
obligatoryjnie, napojów do kolacji.
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