
1. dzień: wyjazd z Polski – nocleg tranzytowy we Włoszech Wyjazd z Fast o godz. 3.00. Przejazd do
Tarvisio – pierwszej włoskiej miejscowości położonej na granicy Austrii i Włoch. Zakwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

2. dzień: śniadanie, przejazd do Wenecji, rejs statkiem do centrum, zwiedzanie z przewodnikiem
Bazyliki św. Marka oraz z zewnątrz Pałac Dożów, Most Rialto, Most Westchnień, spacer wzdłuż Canale
Grande. Przyjazd w godzinach popołudniowych do Rimini - znanego kurortu nad Morzem Śródziemnym,
obiadokolacja w hotelu, nocleg.

3. dzień: Asyż  Śniadanie, wyjazd do Asyżu - zwiedzanie jednego z najbardziej urokliwych miast Włoch,
miejsca urodzenia św. Franciszka i św. Klary - Bazylika Św. Klary z relikwiami świętej i bazylika Św.
Franciszka z kryptą, w której złożono ciało Świętego (bazylika wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO), Plac Ratuszowy, Zamek Rocca, spacer ulicami Starego Miasta ze
wspaniale zachowanym charakterem epoki średniowiecza. Przejazd do hotelu na trasie Asyż-Rzym,
zakwaterowanie obiadokolacja, nocleg.

4. dzień – Rzym: Śniadanie, przejazd do Rzymu, zwiedzanie miasta Koloseum, forum Romanum,
Fontanna di Trevi, Panteon, Schody Hiszpańskie, Bazylika św. Piotra – nawiedzenie grobu św. Jana
Pawła II. Powrót na obiadokolacje i nocleg na trasie Asyż- Rzym 

5. dzień – Umbria: Stroncone, Gubbio oraz La Verna. Śniadanie, wyjazd z hotelu do Stroncone –
starożytnego miasteczka leżącego na Szlaku św. Franciszka z wąskimi kamiennymi zaułkami, schodkami
oraz tarasami widokowymi. Dalsza podroż do Gubbio (miejsce akcji pierwowzoru filmu „Ojciec
Mateusz”, „Don Matteo”) uważanego za jedno z najpiękniejszych średniowiecznych włoskich miast.
Spacer po urokliwej Starówce. 
Z miastem tym wiąże się jedna legenda – w czasach św. Franciszka sporym problemem dla mieszkańców
był wilk, poproszono więc św. Franciszka, który umiał znaleźć wspólny język ze światem przyrody o to,
aby porozmawiał z wilkiem. Rozmowa przyniosła spodziewany efekt, a mieszkańcy miasta w
podziękowaniu zatroszczyli się o wilka, przez co nie napadał już na ludzkie domostwa. 
Na trasie La Verna - wzgórze na którym św. Franciszek otrzymał stygmaty. Przyjazd na obiadokolację i
nocleg do Rimini.
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Szlakiem św. Franciszka
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WENECJA-ASYŻ-RZYM-PADWA-RAWENNA
oraz

RIMINI, STRONCONE, GUBBIO, LA VERNA

Szczegółowy plan wyjazdu:



przejazd wygodnym autokarem - obsługa 2 kierowców;
6 noclegów w hotelach 3* we Włoszech - pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami;
wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji (napoje do obiadokolacji są płatne dodatkowo);
opieka pilota na całą trasę i usługi lokalnych przewodników w Wenecji, Asyżu, Rzymie, Wenecji; 
ubezpieczenie NNW (do 40.000 zł ) i KL ( do 10.000 zł );
podatki turystyczne;
bilety wstępów;
system indywidualnego nagłośnienia tourguide.

posiłku w drodze powrotnej, napojów do kolacji;
dodatkowych ubezpieczeń np. od utraty/uszkodzenia bagażu, chorób przewlekłych itp.

6. dzień – Ravenna, Padwa  
Śniadanie, przejazd do Ravenny – zwiedzanie: Stare Miasto, Katedra, Mozaiki w Baptysterium
Ariańskim, kościół św Franciszka, Grób Dantego. Przejazd do Padwy - Bazylika św. Antoniego, Plazza
del Erbe, Uniwersytet. Przyjazd na nocleg w okolicach Tarvisio, obiadokolacja.
 
7. dzień – wyjazd do Polski 
Śniadanie, wyjazd z Tarvisio do Polski. (na trasie za dopłatą obiad lub obiadokolacja). Przyjazd do Fast
nad ranem 27.10.2022r. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Podczas pielgrzymki codzienne Msze Święte w różnych
bazylikach oraz opieka duszpasterska.
 

Cena ok. 2500 -zł/os + ok 100 euro na bilety wstępów i opłaty miejscowe 

Cena obejmuje:

Cena nie obejmuje:
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