
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI: 

DZIEŃ 1: WYJAZD Z polski  23/04/2022 (piątek) 

Wyjeżdżamy z Polski z siedziby Centrum Służby Rodzinie (Łódź, ul. Broniewskiego 1a) późnym wieczorem. 

DZIEŃ 2:  WENECJA  23/04/2022 (sobota) 

Wieczorem w sobotę przyjeżdżamy na pierwszy nocleg w malowniczo położonym hotelu przy plaży w okolicach 
Wenecji. Odpoczywamy po podróży. 

DZIEŃ 3: WENECJA – RIMINI  -24/04/2022 (niedziela) 

Rano msza św. i śniadanie, a następnie rejs statkiem do Wenecji, miasta położonego na 118-stu wyspach laguny 
weneckiej. 

Spędzimy tam około 4-5 godzin, podczas których będzie możliwość nawiedzenia romańsko-bizantyjskiej bazyliki św. 
Marka z XI w. (znajdują się tu relikwie patrona miasta św. Marka Ewangelisty) oraz kontemplacji słynnego Złotego 
Ołtarza akwizgrańskiego (Pala d’Oro) – najcenniejszego dzieła weneckiej sztuki sakralnej. 

Ponadto odbędziemy spacer po Placu św. Marka oraz po uliczkach Wenecji wśród kanałów wodnych. Będziemy mieć 
możliwość obejrzenia imponującego Canale Grande, w którym niczym w lustrze odbijają się cuda włoskiej architektury. 
Przejdziemy również przez znany na całym świecie 11-metrowy Most Westchnień. 

Po zwiedzaniu Wenecji transfer autokarem na kolejny nocleg, tym razem do jednego z najpopularniejszych miast 
turystyczno-wypoczynkowych nad północnym Adriatykiem – Rimini. Nasz hotel jest położony przy samej plaży, zatem 
dzień będzie można zakończyć podziwianiem zachodu słońca w nadmorskim krajobrazie. 
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DZIEŃ 4: RIMINI - SAN MARINO - ASYŻ  - PERUGIA   25/04/2022 (poniedziałek) 

Nieopodal Rimini leży jedno z najmniejszych, a jednocześnie najbardziej urokliwych, państw – miast na świecie – San 
Marino, nazywane często miastem trzech wież. Zachowały się tu średniowieczne domy, place i fortyfikacje. Planujemy 
zwiedzanie tego miejsca bezpośrednio po śniadaniu i wyjeździe z hotelu. 

Kolejnym punktem pielgrzymki jest nawiedzenie bazyliki św. Franciszka w Asyżu, w której w zależności od bieżących 
możliwości organizacyjnych zostanie odprawiona msza święta. Ponadto zwiedzimy piękną starówkę tego miasta oraz 
pospacerujemy śladami św. Franciszka. 

Zakończenie dnia planujemy w Perugii – stolicy regionu Umbrii. Perugia (antyczna Peruzja) była jednym z pierwszych 
miast na półwyspie apenińskim, założonym w IV w. p.n.e. Zatrzymamy się tu w malowniczym, górskim hotelu u 
podnóża wzgórza, na którym położone jest stare miasto. Aby się do niego dostać można skorzystać ze słynnych 
ruchomych schodów. 

DZIEŃ 5: PERUGIA - CASCIA  – RZYM (Ladispoli)  26/04/2022 (wtorek) 

Dla chętnych od rana będzie możliwość zwiedzenia Perugii, a następnie przejedziemy autokarem po niezwykle 
malowniczej trasie górskiej do bazyliki św. Rity w Cascia.  

Jest ona patronką spraw trudnych i beznadziejnych oraz jednocześnie jedną z najbardziej czczonych świętych we 
Włoszech. Jej kult jest także bardzo żywy w Polsce. Relikwie świętej złożone są w absydzie górnego kościoła bazyliki. 
Srebrny i pozłacany relikwiarz osłania kryształową trumnę z ciałem świętej, które od śmierci w 1457 r. zachowane jest 
w nietkniętym stanie. W bocznym ołtarzu dolnego Kocioła umieszczono również relikwię Cudu Eucharystycznego, który 
miał miejsce w Sienie w 1330 r. Jest to strona brewiarza z odciśniętym krwawym śladem Hoshi. 

DZIEŃ 6: RZYM  - WATYKAN  27/04/2022 (środa) 

Rano po śniadaniu wyjazd na tradycyjną audiencję Papieża Franciszka do Watykanu na godzinę 9:00. 

Następnie zaplanowane jest zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem. W zależności od warunków organizacyjnych 
planujemy zobaczyć wszystkie lub wybrane z następujących obiektów: Zamek św. Anioła (z zewnątrz) i Most Aniołów, 
Plac Navona - fontanna Czterech Rzek, Bazylika św. Augustyna, Panteon, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami (tzw. 
Schody Hiszpańskie), Fontanna Trevi, Pałac Wenecki, Ołtarz Ojczyzny przy placu Weneckim, Forum Romanum, 
Koloseum, Palatyn, Kapitol.  

Po zwiedzaniu wieczorem powrót na obiadokolację do hotelu w Ladispoli. 

DZIEŃ 7: RZYM - WATYKAN  28/04/2022 (czwartek) 

Dzień rozpoczniemy o świcie mszą świętą przy grobie Świętego Jana Pawła II o godzinie 7:10.  

Następnie zaplanowane jest zwiedzanie Watykanu, w tym placu i bazyliki św. Piotra. 

O godzinie 12:00 udamy się na prywatną audiencję u Ojca Świętego Franciszka dla archidiecezji łódzkiej w Auli PawłaVI.  

Po audiencji zaplanowano w godz. 14.30-18.00 zwiedzanie katakumb (św. Kaliksta, św. Sebashana, św. Pryscylli                
i Pretestata). Następnie powrót do hotelu w Ladispoli na obiadokolację oraz odpoczynek. 

DZIEŃ 8: RZYM - WATYKAN 29/04/2022 (pitek) 

Przejazd na godz. 9:00 do Bazyliki Św. Piotra na Mszę Św. W dalszej części dnia będziemy mieli okazję nawiedzić: 
Bazyliki Matki Bożej Większej (godzina 12:00), Bazyliki Św. Wawrzyńca (godzina 13:00), Bazyliki Św. Krzyża 
Jerozolimskiego (godzina 14:30), Bazyliki na Laterenie (godzina 16:00). Powrót do hotelu na obiadokolację. Nocleg. 
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DZIEŃ 9: RZYM - NEAPOL - SAN. GIOVANNI ROTONDO  30/04/2022 (sobota) 

Rano po śniadaniu planowany jest przejazd autokarem do Neapolu – miasta 448 kościołów. Odbędziemy tutaj spacer 
po jedynej w swoim rodzaju starówce wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

Ponadto planujemy modlitwę przy grobie o. Dolindo Ruotolo w Kościele Matki Bożej z Lourdes i św. Józefa.   

Będzie również możliwość zwiedzenia wielu zabytkowych kościołów takich jak kościoła Gesù Nuovo, katedry św. 
Januarego – głównego patrona miasta, kaplicy Sansevero wraz z rzeźbą Jezusa Chrystusa okrytego całunem. 

Po zwiedzaniu przejazd na nocleg do miasta, w którym żył Święty Ojciec Pio, czyli do San Giovanni Rotondo. 

DZIEŃ 10: SAN GIOVANNI ROTONDO - LORETO - RIMINI-  01/05/2022 (niedziela) 

Rano po śniadaniu nawiedzimy Sanktuarium Świętego Ojca Pio z Pietrelciny, w którym planujemy mszę św. (w 
zależności od aktualnych możliwości organizacyjnych). W tym miejscu Święty przez 52 lata realizował posłanie miłości, 
świadcząc o nim swoimi życiem oraz otrzymanymi stygmatami.  

Będziemy mogli zwiedzić, w miarę możliwości czasowych, zabudowania klasztorne, Kościół i Bazylikę Matki Bożej 
Łaskawej, Kościół Ojca Pio oraz przeżyć przejmującą Drogę Krzyżową. 

Kolejnym punktem programu jest przejazd do Loreto i nawiedzenie Papieskiego Sanktuarium Świętego Domu 
Madonny. Jest to największe i najważniejsze włoskie sanktuarium maryjne, odwiedzane rocznie przez ok. 4 mln osób z 
całego świata. Główną jego relikwią jest Święty Dom, zwany też Domkiem Matki Bożej, gdyż – według prastarej tradycji 
– pod koniec XIII wieku aniołowie przenieśli go z Nazaretu do tego miejsca. W tym miejscu w sposób szczególny 
będziemy modlili się za nasze domy i rodziny.  

Wieczorem przejazd na nocleg we wcześniej poznanym już nadmorskim kurorcie - Rimini. Podobnie jak poprzednio 
będziemy tu mieli możliwość odpoczynku w hotelu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie pięknej, piaszczystej plaży. 

DIEŃ 11: RIMINI - PADWA - WENECJA  02/05/2020 (poniedziałek) 

Po śniadaniu udamy się autokarem do Padwy.  

Nawiedzimy bazylikę św. Antoniego, w którego wnętrzu znajduje się grób św. Antoniego Padewskiego. Jeśli będzie taka 
możliwość, planujemy w tym miejscu również mszę świętą.  

Padwa słynie ze świetnie zachowanej architektury średniowieczną i renesansową, zarówno świecką jak i kościelną. W 
ramach zwiedzania miasta będzie można zobaczyć m.in. Prato della Valle, jeden z największych placów w Europie, gdzie 
dawniej odbywały się targi. Obecnie na jego terenie znajduje się wyspa otoczona kanałem, wzdłuż którego stoi 78 
posągów postaci, które przysłużyły się miastu.  

W Padwie planujemy również czas wolny, który można przeznaczyć np. na zakupy pamiątek. 

Po zwiedzaniu Padwy udajemy się autokarem na nocleg w okolicach Wenecji. 

DZIEŃ 12 : WENECJA - POLSKA  03/05/2022 (wtorek) 

Rano, po porannej mszy św. i śniadaniu, udajemy się w podróż powrotną do Polski. 

DZIEŃ 13 : PRZYJAZD DO ŁODZI  04/05/2022 (środa) 

Przyjazd do Łodzi planujemy we wczesnych godzinach porannych. Zakończenie pielgrzymki nastąpi w tym samym 
miejscu, co jej rozpoczęcie, czyli w Centrum Służby Rodzinie na ul. Broniewskiego 1a. 
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Wyjazd ma charakter pielgrzymki z opieką duchową, którą będzie pełnił 
ks. Arkadiusz Lechowski - dyr. Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. 

Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne we Włoszech pielgrzymka 
rekomendowana jest dla osób posiadających tzw. Unijny Certyfikat Covid.  

CENA  1100 zł/os oraz 470 Euro/os 
Dla rodzin i dzieci możliwe specjalne zniżki! 

Organizator zapewnia 
1. Przejazd komfortowym, klimatyzowanym autokarem (WC, lodówka, Cafe-bar, nagłośnienie, gniazda 230 V i USB przy każdym rzędzie foteli, 

siedzenia rozkładane i rozsuwane, pasy bezpieczeństwa, stoliki, podnóżki, WiFi na terenie Polski) 
2. Zakwaterowanie w hotelach 3* lub 4* (lokalny standard) – 10 noclegów 
3. Dwa posiłki dziennie w hotelach – śniadania oraz obiadokolacje 
4. ubezpieczenie od kosztów leczenia 150 000 EURO/os. (+ od chorób przewlekłych do 40% sumy ubezpieczenia od kosztów leczenia), od 

następstw nieszczęśliwych wypadków 4 000 EURO/os., wjazdy do miast, parkingi 
5. Koszty przewodnika w języku polskim w Rzymie 
6. Koszty przejazdów komunikacją miejską w Rzymie w ramach programu pielgrzymki 
7. Koszty biletów wstępu do miejsc zwiedzanych w Rzymie w ramach programu pielgrzymki  
8. Obligatoryjne opłaty klimatyczne w hotelach 

CENIA NIE ZAWIERA: wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie; wszystkiego co nie jest zawarte w „cena zwiera”.  

UWAGI:  
1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
2. Realizacja programu zależeć będzie od obowiązujących zasad covidowych. 

WIĘCEJ INFORMACJI:

na stronie: www.pielgrzymki.csr.pl;
telefonicznie.: 607 131 131;

mailowo:  pielgrzymki@csr.org.pl 
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