Parafia Matki Bożej Kodeńskiej w Pilawie

Pielgrzymka do Włoch (Neapol)
PIELGRZYMKA NA WŁOSKIE POŁUDNIE
„JEZU,

TY SIĘ TYM ZAJMIJ” ojciec Dolindo

ZATOKA NEAPOLITAŃSKA: SORRENTO, NEAPOL, POMPEJE, CAPRI, AMALFIA, POSITANO

Termin: 20-24.09.2018 r.

Dzień 1 - czwartek 20.09.2018
Zbiórka na lotnisku Modlin w Warszawie o godz. 06:00. Wylot do Neapolu o godz. 08:05. Przylot na Lotnisko w Neapolu o godz. 10:25.
Około godz. 11.30 wyjazd z lotniska i przejazd w kierunku Półwyspu Sorrentyńskiego(55 km – ok. 1,5 godz.) Przyjazd do Sorrento ok
godz. 13.00 – zakwaterowanie w hotelu, chwila na odpoczynek. Następnie wspólny spacer po Sorrento: Plac Tasso przy Corso Italia,
tarasy widokowe z terenu klasztoru św. Franciszka, Msza św. w kościele św. Franciszka. Plac Sant'Antonino – administracyjne i religijne
serce miasta, Bazylika Sant'Antonino, w której krypcie znajduje się grób Sant'Antonino Abate – patrona miasta. Wizyta w gaju
cytrynowym, zapoznanie się z produkcją limoncello, degustacja limoncello i innych południowych przysmaków. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2 - piątek 21.09.2018
Śniadanie, przejazd do NEAPOLU – najważniejszego miasta nad Zatoką Neapolitańską. Wizyta w Kościele św. Józefa i Madonny z Lourdes
(san Giuseppe e Vecchi e Immacolata da Lourdes), gdzie pochowany jest ojciec Dolindo. Msza święta przy grobie ojca Dolindo. Spacer
śladami miejsc związanych z życiem ojca Dolindo. Przejazd nadmorską promenadą: dzielnica Santa Lucia, port Mergellina, promenada
Caracciolo. Sesja zdjęciowa na Półwyspie Posillipo – piękna panorama na całą zatokę. Spacer historycznym centrum Neapolu: Galeria
Umberta I, Palazzo Reale, Zamek Książąt Aragońskich i Andegaweńskich. Czas wolny. Wizyta w Katedrze gdzie znajdują się relikwie św.
Januarego – patrona Neapolu. Przejazd na Półwysep Sorrentyński. W trakcie przejazdu postój w Vinco Ecuence, gdzie znajduje się
Uniwersytet pizzy i serwowana jest pizza na centymetry, degustacja pizzy. Powrót..do..hotelu,…obiadokolacja,..nocleg.
Dzień 3 - sobota 22.09.2018
Śniadanie, wycieczka na CAPRI. Rejs promem z Sorrento do Mariny Grande na Capri, opłyniecie wyspy barką, w trakcie rejsu: grota
biała, koralowa, słynne Faraglioni. Następnie przejazd mini busami na Anacrapi, wizyta w kościele San Michele, gdzie znajduje się
posadzkowa mozaika przedstawiająca raj. Spacer na taras widokowy przy willi Axela Munta. Następnie przejazd drogą „mama mia” na
Capri, spacer do ogrodów Augusta, gdzie urzeka przepiękna przyroda i krajobrazy. Msza święta w kościele św. Stefana. Czas wolny.
Powrót do Mariny i rejs powrotny do Sorrento. Powrót do hotelu, obiadokolacja.
Dzień 4 - niedziela 23.09.2018
Śniadanie, wycieczka na Wybrzeże Amalfi – przejazd do najpiękniejszych miejscowości na Półwyspie Sorrento: AMALFIA, POSITANO.
Wspaniałe widoki i zapierająca dech w piersiach trasa przez „półki skalne”, postoje na sesje zdjęciowe. W Positano wizyta w
szmaragdowej grocie, gdzie znajduje się podwodna szopka. W Amalfi – wizyta w Katedrze, gdzie znajdują się relikwie św. Andrzeja
Apostoła. Msza święta w Katedrze. Następnie czas wolny w Amalfi – dawnej republice morskiej – największej na Morzu Śródziemnym.
Powrót do hotelu,obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5 - poniedziałek 24.09.2018
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do POMPEI.Msza Święta w Bazylice Matki Boskiej Pompejańskiej – historia NOWENNY
POMPEJAŃSKIEJ – „modlitwy nie do odparcia”. Następnie wizyta na ruinach starożytnego miasta. Wstęp na teren muzeum
archeologicznego, zwiedzanie wraz z przewodnikiem - poznanie historii i zwyczajów starożytnych pompejańczyków. Ok. 16:00 przejazd
na lotnisko do Neapolu na godz. 17.30. Wylot o godz. 19:30. Przylot do Warszawy na lotnisko Modlin o godz. 21:50.

ILOŚĆ DNI

Cena za osobę grupa 45 uczestników

5 dni / 4 HB

2000 zł. + wstępy 145 Euro
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Cena zawiera:
transport autokarem na terenie Włoch, 4 noclegów w hotelu 3* pokoje 2,3 osobowe z łazienkami, wyżywienie: 4 śniadania, 4
obiadokolacje, usługę pilota, ubezpieczenie NNW, KL, podatek VAT, organizację wejść do zwiedzanych obiektów, rezerwację Mszy Św.,
obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:
biletów wstępu wg programu , lokalnych przewodników, zestawów słuchawkowych, napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej, na
realizację programu należy przeznaczyć 145 € płatne obowiązkowo u pilota w autokarze. biletu lotniczego Warszawa – Neapol
– Warszawa z bagażem podręcznym 10kg (55 x 40 x 20 cm )
istnieje możliwość dokupienia bagażu 20 kg do luku w obydwie strony za około 140 zł.
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