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WŁOCHY: UMBRIA I TOSKANIA. SZLAKIEM SACRUM 

Ziemia świętych i mistyków… 

TERMIN: 18.09-28.09.2023 (11 DNI) 

CENA: 1290 zł + 550 euro / os. (przy grupie min. 45 os.) 
 

   
 

W PROGRAMIE:  PADWA – LUKKA – PIZA – SAN GIMIGNANO – VOLTERRA – PIENZA – MONTEPULCIANO 

– ASYŻ – CASCIA – ROCAPORENA – ORVIETO – GUBBIO – PERUGIA – CORTONA – PIEKARY ŚLĄSKIE 

 
DZIEŃ 1 Zbiórka uczestników na mszę świętą we wczesnych godzinach porannych (nocnych), wyjazd z parafii. Przejazd 

tranzytowy przez Czechy i Austrię. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg we Włoszech (w tym dniu nie ma obiadokolacji z uwagi 

na możliwy późny przyjazd do hotelu; po drodze postój na obiad – we własnym zakresie). 
 

DZIEŃ 2 Śniadanie, przejazd do PADWY. Spacer po eleganckim mieście przez rozległy plac – Prato della Valle do Bazyliki 

św. Antoniego, zwanej „Cudem Padwy” z grobem świętego; modlitwa i msza święta. Następnie spacer po urokliwych ulicach 

starego miasta z budynkami Uniwersytetu Padewskiego, jednego z najstarszych w Europie, gdzie studiowali także liczny polscy 

naukowcy, pisarze, artyści, ratuszem, pięknymi starymi kamienicami i słynnymi kawiarniami. Przejazd do Montecatini Terme 

– znanej miejscowości uzdrowiskowej. Zakwaterowanie. Możliwy wjazd panoramiczny kolejką na Montecatini Alto (dla 

chętnych ok. 8 E, wieczorny) i spacer po urokliwej starówce (m.in. kościół z relikwią czaszki św. Barbary), z której roztacza 

się przepiękny widok na miasto i okolicę. Obiadokolacja i nocleg. 
 

DZIEŃ 3 Śniadanie, po którym przejazd do miasta LUKKA - rodzinne miasto kompozytora Giacoma Pucciniego to skromne i 

niemalże zastygłe w czasie miasto ze świetnie zachowanym systemem murów miejskich. Zwiedzanie miasta: Kościół San 

Michele in Foro, Bazylika San Frediano z XII-wieczną mozaiką i katedra św. Marcina ze słynną rzeźba św. Marcina dzielącego 

się swoim płaszczem z żebrakiem. Nawiedzenie sanktuarium, w którym znajdują się relikwie św. Gemmy Umberty Galgani – 

świętej dziewicy, mistyczki i stygmatyczki -„Oblubienica Króla Ukrzyżowanego”. Następnie PIZA. Podejdziemy na 

najsłynniejszy w regionie plac: Campo dei Miracoli (Pole cudów) z Listy UNESCO, na  którym znajdują się 4 arcydzieła 

architektury średniowiecznej: katedra, baptysterium, odchylona od pionu campanilla znana jako „Torre Pendente” czyli "Krzywa 

wieża" oraz zabytkowa nekropolia. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 

DZIEŃ 4 Śniadanie, po którym przejazd do SAN GIMIGNANO nazywanego dawniej „Manhattanem średniowiecza'' lub 

„Miastem wież” ze względu na „naszpikowaną” wieżami architekturę. Zwiedzanie starówki: Piazza del Duomo, Piazza della 

Cisterna, uliczki z licznymi sklepikami z miejscowymi wyrobami. To też miasto św. Finy, mistyczki, której ukazywał się św. 

Grzegorz Wielki, patronki osób niepełnosprawnych. Następnie przejazd do VOLTERRY. To niezwykle malowniczo położone 

starożytne miasto Etrusków i alabastru. Podczas spaceru zapoznamy się z historią miasta, zobaczymy m.in. ratusz i główny plac 

miejski, pracownię alabastru (z możliwością zakupu oryginalnych pamiątek), ocienione uliczki miasta. Przejazd do hotelu w 

okolicy Chianciano Terme, obiadokolacja i nocleg.  
 

DZIEŃ 5 Śniadanie, po którym przejazd jedną z najpiękniejszych tras „sielskiej” i panoramicznej Toskanii. Odwiedzimy 

MONTEPULCIANO, skąd pochodzi słynne wino: Vino Nobile Montepulciano. Spacer po mieście na wzgórzu: kościół św. 

Agnieszki, gotycki ratusz, katedra, studnia Gryfów i Lwów. Przejazd do PIENZY – pierwszego „idealnego miasta renesansu”, 

a także miejsca pochodzenia słynnego owczego sera „cacio di Pienza” - peccorino. Spacer po starówce wpisanej na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO: Porta al Prato, plac Piusa II, katedra, liczne pałace i romantyczne zaułki: Fortuny, Miłości, 

Pocałunku oraz przepiękny widok na słynną Val d’Orcia, której fragmentem przejedziemy. Dodatkową atrakcją tego dnia będzie 

uczta dla podniebienia – degustacja lokalnych produktów: sera peccorino i lokalnego wina, z którego słynie region, z 

możliwością zakupu. Na zakończenie programu wizyta w VAL DI CHIANA - gratka dla znawców mody (słynny outlet - 

możliwość zakupów znanych marek w niskich cenach).  Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
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DZIEŃ 6 Śniadanie, po którym przejazd do ORVIETO. Spacer po położonym na wulkanicznym wzgórzu miasteczku słynącym 

z najpiękniejszej w Umbrii Katedry – Duomo di Orvieto. To miejsce, w którym narodziła się tradycja obchodzenia Święta 

Bożego Ciała w związku z mającym nieopodal miejsce Cudem Eucharystycznym z 1263 r. Następnie nawiedzenie miejsc 

związanych ze Świętą Ritą, patronką spraw trudnych i beznadziejnych. Odwiedzimy ROCCAPORENĘ – miejsce jej 

narodzin i zamieszkania, a następnie CASCIA – modlitwa przy grobie świętej w Bazylice św. Rity. Czas wolny na modlitwę 

indywidualną przy grobie świętej. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 7 Śniadanie, po którym przejazd do GUBBIO. To jedno z najpiękniejszych miast UMBRII, z którym związani są też 

dwaj święci – św. Ubald – patron miasta i św. Franciszek (to tu rozegrała się historia z wilkiem). To miasto trufli, 

pomarańczowych dachów i placów, pięknych pałaców i kościołów, słynny plener filmowy znanego włoskiego serialu o 

„detektywie w sutannie” czyli Don Matteo. Odwiedzimy także PERUGIĘ – stolicę regionu. To niezwykłe miasto sztuki, z 

ogromnym dziedzictwem kulturowym i masą bezcennych zabytków, miasto papieży oraz znanej w całym kraju czekolady 

(zwłaszcza w postaci słynnych „pocałunków”; możliwość skosztowania i zakupu) i festiwalu jazzowego. Miasto poza utartymi 

szlakami, które po prostu zachwyca! Czas wolny na spacer malowniczymi uliczkami. Obiadokolacja i nocleg. 
 

DZIEŃ 8 Śniadanie, po którym przejazd do ASYŻU. Nawiedzenie Bazyliki św. Franciszka, gdzie złożone jest ciało św. 

Franciszka oraz bazyliki św. Klary, w której spoczywają doczesne szczątki założycielki klarysek. Następnie Bazylika Matki 

Bożej Anielskiej z Ogrodem Różanym, Kaplicą Śmierci Franciszka (Transito) i Porcjunkulą, - kościółkiem podarowanym 

Franciszkowi przez benedyktynów, który odbudował i w którym objawił się mu Pan Jezus, obiecując odpust zupełny dla tych, 

którzy po spowiedzi i Komunii Świętej odwiedzą kapliczkę. W Asyżu znajdują się także relikwie ciała błogosławionego Carlo 

Acutisa – patrona młodych i wielkiego propagatora Eucharystii. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 9 Śniadanie, po którym przejazd do CORTONY. Nawiedzenie Sanktuarium św. Małgorzaty z Cortony. Modlitwa 

przy grobie „Magdaleny zakonu serafickiego”, jak nazywa się ją w „Benedictus” z oficjum Świętej. Spacer po mieście: Palazzo 

Comunale i Piazza Repubblica. Duomo Santa Maria Assunta, Chiesa di San Francesco. To miasto, w którym rozgrywa się akcja 

(oparta na prawdziwej historii życia autorki) powieści i filmu “Pod słońcem Toskanii”. Przejazd na obiadokolację i nocleg na 

północ kraju (ok. Padwy). 
 

DZIEŃ 10 Śniadanie, po którym wyjazd z Włoch i przejazd tranzytowy przez Austrię. Po drodze msza święta w przepięknym 

zabytkowym kościele MARIA WORTH nad niezwykle malowniczym Jeziorem Worther w otoczeniu alpejskich krajobrazów 

Karyntii. Obiadokolacja i nocleg tranzytowy w Czechach (Południowe Morawy).  
 

DZIEŃ 11 Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Polski. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i 

Miłości Społecznej w PIEKARACH ŚLĄSKICH. Umieszczony tu wizerunek Matki Bożej zaczął słynąć cudami już w XVII 

w. i od tamtego czasu trwa kult NMP Piekarskiej, dzisiejszej Patronki rodzin i wszystkich osób pracujących, do której przybywają 

słynne pielgrzymki mężczyzn. To tutaj modlił się zmierzający pod Wiedeń król Jan III Sobieski. Msza święta, czas na 

indywidualną modlitwę. Wspólny OBIAD. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych. 
 

CENA: grupa min. 49 os.: 1190 zł + 550 euro; grupa min. 45 os.: 1290 zł + 550 E; grupa min. 35 os.: 1590 zł + 550 E 
 

Potwierdzeniem zapisu na pielgrzymkę jest wpłata zaliczki: 500 zł (+20 zł na Fundusze TFG, TFP), a następnie wpłata 

kolejnych rat w terminach: 500,00 zł + 100 EUR do 30.04.2023; 290 zł (lub adekwatna pozostała różnica w zależności od liczby 

osób na liście zgodnie z ceną podaną w danym przedziale cenowym) + 200 EUR do 30.06.2023 oraz 250 EUR do 31.08.2023 r. 

Cena zawiera: 

• przejazd komfortowym autokarem turystycznym, 

• 10 noclegów w hotelach **/*** - pokoje 2-3 os. z łazienkami: 

• wyżywienie: 10 śniadań, 9 obiadokolacji (śniadania kontynentalne wzmocnione – serwowane lub w formie bufetu, 

obiadokolacje serwowane 3-daniowe typu włoskiego); 1 obiad (ostatniego dnia w Polsce), 

• ubezpieczenie KL 20 000 €, NNW 15.000 zł, bagaż 1000 zł (obejmuje choroby przewlekłe i leczenie Covid); 

• opiekę pilota. 
  

Cena nie zawiera: 

• obowiązkową ustawową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy (20 zł/os. płatne z zaliczką); 

• bilety wstępu, degustacja lokalnych produktów (sera i wina), taksy klimatyczne, usługi lokalnych przewodników, opłaty 

drogowe, parkingowe i wjazdowe do miast, zestawy słuchawkowe i inne wyd. programowe: 150 euro /os. 

• Napoi do obiadokolacji (zazwyczaj dodatkowo płatne w restauracjach hotelowych); 

 Zakwaterowania w pokoju typu SGL – dopłata do pokoju jednoosobowego: 220 euro 

 Ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji z wyjazdu z przyczyn losowych: 3% lub z przyczyn losowych i chorób przew. 5%) 
 

Uwagi 

 program jest ramowy i kolejność zwiedzania (realizacji punktów i dni programowych) może ulec zmianom (decyduje pilot), 

 niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty (ważny minimum 90 dni od daty powrotu do kraju, dotyczy też dzieci). 
 Jest to program pielgrzymkowy realizowany pod opieką kapłana z możliwością codziennego udziału w mszy świętej.  
ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ U KSIĘDZA PROBOSZCZA MARIUSZA ZAPOLSKIEGO (z wpłatą zaliczki 520 zł).  


