
8. DNIOWA NARODOWA PIELGRZYMKA 

DO GROBU ŚW. JANA PAWŁA II 
W 100. ROCZNICĘ URODZIN PAPIEŻA POLAKA  

RAZEM Z RADIEM RODZINA DIECEZJI KALISKIEJ  

I BIUREM PODRÓŻY ORLANDO TRAVEL 
 

 

 
 

 

 

 

Dzień I : Wyjazd z Polski - 13.05.2020 (środa) 
O ustalonej godzinie spotykamy się w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu (ul. Złota 144) na Mszy św. 

rozpoczynającej pielgrzymkę do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła Il. Pakowanie bagaży do autokaru  

i wyjazd w kierunku granicy polsko-czeskiej. Następnie przejedziemy przez terytorium Austrii, do Włoch. Wieczorem 

przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 2: Padwa - 14.05.2020 (czwartek) 

Rano śniadanie. Następnie przejedziemy do Padwy — miasta św. Antoniego. Krótki spacer przez Prato della Valle do 

Bazyliki Świętego — Il Santo. Nawiedzimy Grób św. Antoniego i kaplicę relikwii. Następnie przejdziemy do kościoła 

Kapucynów, sanktuarium św. Leopolda Mandića - Apostoła Sakramentu Pojednania. Kościółek był zniszczony bombami 

w czasie Il wojny światowej. Cudem ocalała cela o. Leopolda, gdzie przez ponad 40 lat spowiadał. Po zwiedzaniu udamy 

się na nocleg do hotelu w okolicach Riwiery Adriatyckiej. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3: Manoppello, San Giovanni Rotondo - 15.05.2020 (piątek) 

Rano śniadanie. Następnie przejedziemy do Sanktuarium w Manoppello, w Abruzji. Tam od 500 lat w małym kościele 

Kapucynów czczona jest niezwykła relikwia — płótno znane jako „Chusta św. Weroniki”. Msza św. Około południa 

udamy się do San Giovanni Rotondo - Sanktuarium św. Ojca Pio. Zobaczymy Kościół Antyczny, gdzie Święty otrzymał 

stygmaty, muzeum z pamiątkami, zlokalizowane w udostępnionej dla pielgrzymów części klasztoru, Bazylikę MB 

Łaskawej oraz nowe sanktuarium, gdzie we wspaniałej kaplicy ozdobionej mozaikami ojca Ivana Rupnika znajduje się 

jego grób. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 



Dzień 4: Monte Sant'Angelo, Monte Cassino - 16.05.2020 (sobota) 

Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Monte Sant'Angelo. Nawiedzimy pięknie położone Sanktuarium Archanioła Michała. 

Zobaczymy miejsce objawień - grotę, ponad którq wybudowano kościół. Msza św. Około południa udamy się na Monte 

Cassino. W programie Klasztor benedyktyński — ostatni założony przez świętego Benedykta, gdzie znajduje się grób 

Świętego oraz jego siostry św. Scholastyki, Cmentarz Żołnierzy Polskich. Wieczorem przejazd do hotelu w okolicy 

Rzymu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 5: Rzym, Watykan - 17.05.2020 (niedziela) 

Rano śniadanie, następnie udamy się do Rzymu. Weźmiemy udział w głównych obchodach 100. rocznicy urodzin  

św. Jana Pawła II. Uroczystej Mszy św. w Watykanie będzie przewodniczył Papież Franciszek. Po Mszy św. zwiedzanie 

miasta. W programie Bazylika Św. Pawła za Murami, spacer po starożytnym i barokowym Rzymie. Wieczorem powrót  

do hotelu, obiadokolacja. Nocleg. 

 

Dzień 6: Watykan, Rzym - 18.05.2020 (poniedziałek) 

Po śniadaniu udamy się do Watykanu, gdzie będziemy brali udział w dalszych uroczystościach związanych z rocznicą 

urodzin naszego wielkiego, świętego Polaka. Po Mszy Św. nawiedzimy Bazylikę Św. Piotra wraz z grobem Św. Jana 

Pawła Il, Bazylikę św. Jana na Lateranie oraz Kościół Polski św. Stanisława. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, 

nocleg. 

 

Dzień 7: Asyż, Santa Maria degli Angeli - 19.05.2020 (wtorek) 

Po śniadaniu przejedziemy do Asyżu. Zwiedzanie miasta zaczniemy od Bazyliki św. Klary, następnie przejście 

historycznym centrum. Zobaczymy miejsca związane ze św. Franciszkiem: Oratorium San Francesco Poccollino, gdzie 

według tradycji się urodził, Chiesa Nova — kościół wybudowany w miejscu domu rodziny Bernardone, asyski rynek. Na 

zakończenie pobytu w Asyżu nawiedzimy Bazylikę św. Franciszka, gotycką budowlę ozdobioną wspaniałymi freskami 

Giotta, przedstawiającymi sceny z życia Świętego Biedaczyny. Msza św. Następnie przejedziemy do Bazyliki Santa Maria 

degli Angeli, która jest relikwiarzem małego kościółka Porcjunkuli, w pobliżu którego zmarł św. Franciszek.  

Po zakończonym zwiedzaniu wyjazd w kierunku Polski. Całonocny przejazd autokarem. 

 

Dzień 8: Powrót do Polski - 20.05.2020 (środa) 

Powrót do Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Zakończenie pielgrzymki. 
 

 

Cena: 2 090 PLN/os. /kalkulacja dla grupy 46 osób/ 
 

 

ZAPISY, SZCZEGÓŁY I BLIŻSZE INFORMCJE: 

Redakcja Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej – tel. 62/766 89 09 

ks. Mateusz Puchała – tel. 603 562 897 
 

Zapisy do 16 lutego 2020 roku!!! 
 

Cena zawiera. 

• przejazd autokarem: klimatyzacja, barek (płatny we własnym zakresie), dvd, wc, rozkładane fotele; 

• 6 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami, pokoje 3-osobowe na zapytanie); 

• wyżywienie 2 x dziennie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji: 

• ubezpieczenie: KL (10.000 EUR), NNW (7.000 PLN), z uwzględnieniem ryzyka chorób przewlekłych; 

• opieka doświadczonego pilota; 

• przedstawiony program pielgrzymki: 

• podatek VAT. 

Cena nie zawiera: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wjazdów do miast, przewodników lokalnych, ewentualnych przejazdów komunikacją 

miejską, słuchawek, taksy klimatycznej, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (łącznie około 95 EUR/os. - płatne u pilota 

w autokarze); 

• napoi do obiadokolacji; 

• dopłaty do pokoju l-osobowego (na zapytanie; za dopłatą 120 EUR); 

• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej: 90 PLN/os. - płatne w dniu zapisu; 

• wydatków własnych; 

• świadczeń niewymienionych w ofercie. 

Informacje dodatkowe: 

• B. P. Orlando Travel nie odpowiada za organizację uroczystości religijnych i ewentualne w nich zmiany. 

Program uroczystości może ulec zmianie. 

• B. P. Orlando Travel  zastrzega sobie możliwości zmiany kolejności zwiedzania obiektów. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu 

tożsamości. 


