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PADWA – ASYŻ – RZYM – WATYKAN – BOLONIA – WERONA 

1 DZIEŃ – 31.01.16 – zbiórka godz. 3:30, ul. Okrzei 22, wyjazd z Legnicy ok 
godz. 4.00, przejazd do Włoch, zakwaterowanie w hotelu w okolicy Padwy, 
obiadokolacja, nocleg 

2 DZIEŃ – 01.02.16 – śniadanie, przejazd do PADWY- zwiedzanie Bazyliki Św. Antoniego – Msza 
Św., spacer po historycznym centrum miasta, następnie przejazd do ASYŻU - Miasta Pokoju, które 
wznosi się na górze Subasio i które do dnia dzisiejszego zachowało prawie nienaruszony 
średniowieczny wygląd. Zwiedzanie: Bazylika św. Franciszka, Kościół św. Klary, Piazza Komunale. 
Przejazd w okolice Rzymu, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg 

3 DZIEŃ – 02.02.16 - śniadanie, przejazd do WATYKANU - zwiedzanie Bazyliki z przewodnikiem, 
złożenie hołdu i modlitwy przy Grobie Jana Pawła II, spacer trasą 
turystyczną: Plac i Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi – 
najsłynniejsza fontanna świata, Panteon - perełka architektoniczna 
wybudowana w I połowie II wieku n.e., Plac Wenecki, przy którym stoi 
pomnik przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora Emanuela 
II, Forum Romanum, Kapitol - miejsce od czasów antycznych 
uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu, słynna Via 
Sacra - Święta Droga, którą w czasach antycznych kroczyli w swoich 
pochodach triumfalnych wodzowie powracający ze zwycięskich bitew, 

najsłynniejszy amfiteatr świata - Koloseum. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

4 DZIEŃ – 03.02.16 - śniadanie, przejazd do WATYKANU - siedziby najwyższych władz Kościoła 
katolickiego, Audiencja Generalna (możliwa w czasie obecności Papieża), zwiedzanie Bazylik 
Patriarchalnych: Lateran - Bazylika Św. Jana Chrzciciela, Święte Schody, Bazylika Santa Maria 
Maggiore, Bazylika Św. Pawła za Murami, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 DZIEŃ – 04.02.16 - śniadanie, przejazd do BOLONII – jedno z najpiękniejszych miast włoskich, 
spacer po zabytkowym centrum: Piazza Maggiore, Piaza del Nettuno z Fontanną Neptuna i 
pałacami, Bazylika San Petronio, Katedra San Pietro, Piazza di Revegnata ze słynnymi wieżami. 
Przejazd do hotelu w okolicy Werony, zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg  
 
6 DZIEŃ – 05.02.16 - śniadanie, przejazd do WERONY – miasta Romea i Julii, zwiedzanie: Rzymska 
arena z I w. n.e., Piazza delle Erbe i Plac Dantego, Dom Julii, Kościół Santa Maria Antica z 
grobowcami Scaligierich. Wyjazd do Polski, przejazd nocny 
7 DZIEŃ – 06.02.16 -  przyjazd do Legnicy w godzinach wczesnorannych 
 
 ŚWIADCZENIA: 
 - Przejazd autokarem LUX 
 - 5 noclegów w pokojach 2,3 os. z łazienkami 
 - 5 śniadań wzmocnionych                                     
 - 5 obiadokolacji – kuchnia włoska 
-  opieka pilota/przewodnika  
 - ubezpieczenie NNW, KL  
-  wjazd do Asyżu i Rzymu 
- przewodnik w Bazylice, słuchawki w Asyżu i Rzymie, metro w Rzymie  
 

Cena: 850 zł + 220 €      Termin: 31.01.-06.02.2016 
 

Płatne w ratach:  I rata- 400 zł + 100 € do 15.12.2015r.  II rata- 450 zł +120 € do 15.01.2016r. 
UWAGI: Fakultatywnie możliwość zwiedzania: Kopuła w Bazylice św. Piotra – ok 12 €. Kolejność zwiedzania ustala pilot-przewodnik, który nie 
oprowadza wewnątrz obiektów. Zwiedzanie zabytków z zewnątrz nie ujętych w świadczeniach. Codziennie odprawiana Msza św. przez księdza 
pielgrzyma. 

Zapisy i bliższe informacje: 
Caritas Diecezji Legnickiej  

ul. Okrzei 22 59-220 Legnica 
ks. Tomasz Biszko tel. 608626592 

lub tbiszko@caritas.pl 
 


