
 

 

Pielgrzymka do Wiecznego Miasta  
 

 
 

DZIEŃ 1  
Godz. 9:30 zbiórka uczestników na lotnisku w Okęcie w Warszawie. 
Godz. 11:40 przelot do Rzymu. Godz. 14:00 lądowanie w Rzymie. 
Transfer na nocleg do hotelu w Domu Pielgrzyma. 
 
DZIEŃ 2-4 
Śniadanie. Msza Święta. Przejazd do centrum Rzymu środkami 
komunikacji publicznej. Udział w Audiencji Generalnej pod 
przewodnictwem papieża* oraz Mszy przy grobie św. Jana Pawła II. 
Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta. Czas wolny. Powrót 
na obiadokolację i nocleg. W programie zwiedzania:  

• Rzym starożytny - jedna z najbardziej fascynujących tras 
rzymskich: Palatyn, Koloseum, Wzgórze Kapitolińskie, Forum 
Romanum, Forum Trajana, Panteon. 

• Rzym barokowy - najpiękniejsze place i fontanny - Przechadzka 
szlakiem XVI i XVII wieku: Plac Navona, Fontanna di Trevi, Plac 
Hiszpański i inne. 

• Rzym chrześcijański - szlakiem pielgrzymów, nawiedzimy 
najważniejsze kościoły Rzymu (Bazylika św. Jana na Lateranie, 
Bazylika Matki Bożej Większej, Bazylika św. Pawła za Murami, 
Bazylika św. Krzyża, Święte Schody). 

• Państwo Watykańskie - spacer po najmniejszym państwie świata, 
podczas którego nawiedzimy grób świętego Jana Pawła II. 
Następnie zwiedzimy Bazylikę, a chętni będą mogli podziwiać 
Rzym z kopuły. Odwiedzimy Muzea oraz Ogrody Watykańskie. 

 
DZIEŃ 5 
Transfer na lotnisko. Godz. 8:30 przelot do Polski. Lądowanie 
w Warszawie o godz. 10:50. Zakończenie pielgrzymki. 

 

 
 
 
 

Termin: 17-21.03.2020 
Cena: 2 590 zł 

Stali Klienci: 2 460 zł 
CENA OBEJMUJE: 

• Przelot samolotem na trasie Warszawa-Rzym-Warszawa, opłaty 
lotniskowe i paliwowe; 

• Transfer autokarem lotnisko-hotel-lotnisko; 

• 4 noclegi w domu pielgrzyma, zakwaterowanie w pokojach 2-3 
osobowych z łazienkami; 

• Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje; 

• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie; 

• Opiekę duchową kapłana; 

• Ubezpieczenie: KL + Assistance wraz z  KL chorób przewlekłych do 
20.000 EUR i NNW do 2.000 EUR; 

• Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny. 

 

CENA NIE OBEJMUJE: 

• Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników 
miejscowych, komunikację miejską oraz innych opłat związanych 
z realizacją programu: ok. 110-120 Euro; 

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 360 zł; 

• Napojów do obiadokolacji; 

• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy 
(77,70 zł) lub 7,5% z chorobami przewlekłymi (194,25 zł).  

 

UWAGI: 

• Kolejność zwiedzania oraz godziny lotów mogą ulec zmianie; 

• Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 
45 osób; 

• Każdy Uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości (dowód 
osobisty/paszport) ważny minimum 90 dni od daty powrotu; 

• Jeśli godziny lotów nie ulegną zmianie, Organizator zapewni 
Uczestnikom obiadokolację w dniu 1.; 

• * Z przyczyn od Biura niezależnych Audiencja pod przewodnictwem 
Ojca Świętego może się nie odbyć. 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 
Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 600 zł zaliczki. Pozostałą 
część należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.  


