
Pielgrzymka do Włoch: Zatoka Neapolitańska z Parafii św. Marcina w Poznaniu
Neapol - Pompeje - Wezuwiusz - Amalfi - Positano - Salerno

Program

PIELGRZYMKA DO WŁOCH 17-24.04.2023

CENA: 3390 zł + 150 euro (zbierane przez przewodnika)

LINK DO ZAPISÓW: https://grupy.misjatravel.pl/swmarcin

PYTANIA: 61 333 22 28 BIURO@MISJATRAVEL.PL

Dzień 1

Przyjazd na lotnisko, odprawy, przelot do Włoch i rozpoczęcie pielgrzymki.
Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 2

Śniadanie i zwiedzanie Neapolu – wizyta w Katedrze św. Januarego, której
początki sięgają średniowiecza. Kościół słynie z cudu przemiany grudek z
krwią patrona w ciecz. Później przejście ulicę Grzegorza Ormianina, gdzie
znajdują się liczne sklepy oferujące oryginalne, włoskie szopki
bożonarodzeniowe. Spacer po najstarszej części miasta (w tym słynnej ulicy
Spaccanapoli), wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – Opera
San Carlo, Galeria Humberta I, Piazza Plebiscito z Pałacem Królewskim.
Potem wizyta w kościele związanym ze św. Alfonsem Liguori – Santa Maria
della Mercede. Powrót do hotelu na kolację i nocleg. 

Dzień 3

Po wczesnym śniadaniu wjazd niesamowitą, górską drogą na Wezuwiusz, na
parking położony na wysokości ok. 1000 m n.p.m. Potem wejście na krater
Wezuwiusza – spacer po jego krawędzi z widokami na Neapol i
okolice. Potem przejazd do Pompejów –wizyta w Sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej (Msza Św.), zwiedzanie sanktuarium, modlitwa w kaplicy bł.
Bartola Longo oraz czas wolny na indywidualną modlitwę oraz zakup
dewocjonaliów. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 4

Śniadanie i całodniowa wycieczka na Wybrzeże Amalfitańskie, uznawane
bardzo często jako najpiękniejszy fragment wybrzeża w Europie. Wizyta
w Amalfi – katedra św. Andrzeja z XIII-wiecznym Dziedzińcem Raju, Arsenał,
czas wolny nad wspaniałą zatoką Morza Tyrreńskiego z pomnikiem Flavio
Gioi (wynalazcy kompasu), możliwość skosztowania specjałów kuchni
Kampanii. Potem rejs wzdłuż niesamowitego wybrzeża do
nieodległego Positano  - odwiedziny w kościele Matki Boskiej Wniebowziętej,
której kopuła wyłożona jest wspaniałą majoliką. Świątynie mieści również
znaną ikonę Czarnej Madonny, przywiezioną tu - według legendy - przez
piratów. Również ikona (wg tego przekazu) dała nazwę miasteczku. W ciągu
dnia Msza Święta. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg. 

Dzień 5

Po śniadaniu wyjazd na plażę i czas na wypoczynek nad Morzem Tyrreńskim.
Dla chętnych fakultatywna wycieczka promem, rejs na Capri – najsłynniejszą,
włoską wyspę. Po dopłynięciu wjazd kolejką linową do miasteczka Capri,
spacer po miejscowości i przejście do Ogrodów Augusta. Wieczorem powrót
do Neapolu na nocleg (koszt 80€, min. 15os.). 

 

Dzień 6

Śniadanie i drugi wyjazd do Neapolu, zwiedzanie miejsc zwykle ukrytych
przed oczami turystów. Wizyta na tradycyjnym neapolitańskim targowisku,
możliwość skosztowania specjałów stolicy Południa w wersji jak najbardziej



autentycznej. Przejazd do królewskiej części Neapolu: Castel Nouvo,
Palazzo Reale, Galeria Umberto I, Teatr San Carlo, Piazza Plebiscito z
kościołem św. Franciszka, spacer nad morzem do Castel dell’Ovo. Wizyta w
bazylice św. Januarego (Msza Św.) oraz w kościele związanym z Ojcem
Dolindo. Potem czas wolny w centrum, w tym czas wolny na
skosztowanie autentycznej neapolitańskiej pizzy. Powrót do hotelu, nocleg. 

Dzień 7

Po śniadaniu wyjazd do Salerno, zwiedzanie miasta oraz Msza Św. w
katedrze dedykowanej św, Mateuszowi Ewangeliście, gdzie znajdują się jego
relikwie. Następnie czas wolny. Wieczorem przejazd do hotelu na kolację i
nocleg. 

Dzień 8

Śniadanie, transfer na lotnisko i wylot powrotny. Zakończenie pielgrzymki do
Włoch Południowych. 

PRZY ZAPISIE PŁATNA ZALICZKA 40% CENY, DRUGA RATA 40 DNI
PRZED WYJAZDEM.

PROGRAM RAMOWY - KOLEJNOŚĆ MOŻE ULEC ZMIANIE

Uwagi praktyczne

aby wyjechać na pielgrzymkę do Włoch wystarczy paszport lub dowód
osobisty
przed wyjazdem na pielgrzymki do Włoch zalecamy wyrobienie w NFZ
karty EKUZ
we Włoszech nawet wiosną czy jesienią bywa dość ciepło, dlatego
prosimy zabrać nakrycie głowy oraz krem z filtrem
aby wejść do kościołów, należy mieć spodnie (dla Pań również
spódnicę) za kolana. Koszulki / bluzki na ramiączkach nie są
dopuszczane w świątyniach

Cena zawiera

Przelot Poznań - Rzym - Poznań z bagażem podręcznym 40x20x25
cm,
transfery na miejscu klimatyzowanym autokarem,
7 noclegów w hotelu **/***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami, 
7 śniadań i 7 kolacji, 
opiekę pilota wycieczek, 
obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł
oraz obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10
zł, 
ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL + choroby przewlekłe 20 000
euro, NNW 15 000 zł, bagaż 1000 zł).

Cena nie zawiera

ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (799 zł), 
ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (20 kg –od 399 zł,
możliwość dodania bagażu tylko w momencie rezerwacji pielgrzymki),
ewentualnej dopłaty do bagażu podręcznego (10 kg – od 195 zł
55x40x20 cm, możliwość dodania bagażu tylko w momencie rezerwacji
pielgrzymki),
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich
rezerwacji, przewodników lokalnych (w trakcie wycieczki wliczonej w
cenę), opłat wjazdowych, miejscowych i klimatycznych, słuchawek tour
audio guide (koszt 150 euro / os. – płatne pilotowi), 
wycieczek fakultatywnych.

Drukuj  Zamknij


