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Piękna Italia nieustannie zaskakuje i zachwyca nawet swych stałych bywalców. Klasyka 

gatunku, która skrywa miliony pereł. Ojczyzna wielu świętych i papieży. Każde włoskie 

borgo, czyli wioska, oferuje przepiękne widoki, wyjątkowe spacery wąskimi uliczkami oraz 

wyśmienite jedzenie. Duże miasta, wśród zgiełku motorynek, pokazują nam swe 

najwspanialsze zabytki, potwierdzając że są niczym muzea na otwartym powietrzu. 

 

     

RZYM 

10-13.11.2022 
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Dzień 1 
Zbiórka na lotnisku w Krakowie, odprawy, przelot do Rzymu. Potem transfer do Rzymu i rozpoczęcie 
zwiedzania Wiecznego Miasta: przejazd do Bazyliki św. Pawła za Murami oraz do opactwa oraz sanktuarium 
Tre Fontane, nad którym opiekę sprawują Ojcowie Trapiści. To w tym miejscu miał być ścięty św. Paweł. 
Bazylika św. Janów na Lateranie (Msza św.) oraz Schody Święte. Wiz Przejazd do hotelu kolacja i nocleg. 

Dzień 2 
Śniadanie przejazd na Monte Cassino. Zwiedzanie klasztoru benedyktyńskiego oraz wizyta na cmentarzu i 
Msza Święta. Następnie przejazd na Via Macchiavelli i wizyta u Sióstr Najświętszej Rodziny. Dalsze 
zwiedzanie Rzymu. Spacer po Rzymie Starożytnym: Forum Romanum i Koloseum (oba wewnątrz). Na koniec 
spaceru panorama miasta sprzed 2000 lat z Kapitolu wraz z kopią słynnego pomnika Wilczycy Kapitolińskiej 
z dwojgiem bliźniaków: Romulusem i Remusem. Po południu nawiedzenie Bazyliki Matki Boskiej Większej. 
W ciągu dnia Msza św., kolacja i powrót do hotelu na nocleg. 
 
Dzień 3 
Po śniadaniu przejazd do Watykanu – Anioł Pański jeżeli papież będzie tego dnia w Rzymie. Potem przejście 
do Bazyliki św. Piotra, modlitwa przy grobie Jana Pawła II.  Potem przejście przez Via della Conciliazione 
pod Zamek i Most św. Anioła.  Rzym Barokowy – Piazza Navona z kościołem św. Agnieszki i Fontanną 
Czterech Rzek, Panteon, słynna Fontanna di Trevi, a na koniec Schody Hiszpańskie. W ciągu dnia Msza św. 
Wieczorem powrót do hotelu na kolację i nocleg.  

Dzień 4 
 
Śniadanie, przejazd na lotnisko (jeżeli godzina wylotu pozwoli, krótki postój w Castel Gandolfo). Lot 
powrotny do Polski. 
 
 

Cena zawiera: 

✓ Przelot Kraków– Rzym – Kraków z bagażem podręcznym 40x25x20 cm + druga sztuką 55x40x20 cm, max. 10 

kg,  

✓ przejazdy we Włoszech klimatyzowanym autobusem,  

✓ 3 noclegi w hotelu ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami (noclegi pod Rzymem), 

✓ 7 śniadań kontynentalnych wzmocnionych i 7 kolacji,  

✓ Msze święte i opiekę duchową, 

✓ 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, BP 1000 zł). 

 

 

 

 

 

 

 

RZYM

10-13.11.2022

1890 PLN

 najważniejsze zabytki Rzymu 

 wizyta w czterech Bazylikach Większych w Rzymie 

 Modlitwa przy grobie Jana Pawła II 

 Rzym starożytny i barokowy 



Biuro Podróży Misja Travel, ul. Łąkowa 21/19, 61-846 Poznań, tel.: +48 61 333 22 38, biuro@misjatravel.pl, www.misjatravel.pl 

 
 

Cena nie zawiera:  

 ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (890 zł),  

 ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego 20 kg - 399 zł; możliwość dokupienia bagażu jedynie w dniu 

podpisania umowy, 

 dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce do Włoch (w tym od skutków 

chorób przewlekłych, nowotworowych oraz zakażenia, śmierci lub kwarantanny z powodu COVID-19), które 

musi być wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel oraz  dobrowolnego podwyższenia kwoty 

gwarancyjnej ubezpieczenia kosztów leczenia, 

 dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (120 zł za lot w dwie strony),  

 dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsce w autobusie we Włoszech w pierwszych rzędach (50 zł / os.),  

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, przewodników lokalnych, opłat 

miejscowych i wjazdowych do miast, zwyczajowych napiwków, komunikacji miejskiej w Rzymie oraz słuchawek 

systemu tour audio guide (koszt 60 euro / os. – płatne pilotowi),  

 napojów do kolacji. 

UWAGI 

 aby zostać uczestnikiem pielgrzymki do Włoch wystarczy paszport lub dowód osobisty 

 przed wyjazdem zalecamy wyrobienie w NFZ karty EKUZ 

 aby wejść do kościołów, należy mieć spodnie (dla Pań: również spódnicę) za kolana. Koszulki / bluzki na 
ramiączkach nie są dopuszczane w świątyniach 

 strefa czasowa w trakcie wycieczki do Włoch: jak w Polsce 

 w bardzo wielu miejscach na ulicach można napełnić butelkę wodą źródlaną. Jednak osobom o wrażliwszych 
żołądkach sugerujemy picie wody butelkowanej.  

 śniadania we Włoszech są nieco skromniejsze niż te, do których przywykliśmy w Polsce, z kolei kolacje są duże, 
kilkudaniowe, często z możliwością dokładki.    


