
14.10 - piątek - 6.00 Msza św.7.00 wyjazd, Łagiewniki Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia,  Cieszyn, kolacja i nocleg w hotelu w Czechach. 

15.10 -  sobota - wczesne śniadanie, Austria, Msza św. w plenerze, Alpy, 
Wenecja/ spacer do pl. Św. Marka przez most Rialto, bazylika św. Marka,    
pałac Dożów, most Westchnień, przejazd tramwajem wodnym/ kolacja i    
nocleg w hotelu nad morzem w Rimini/ możliwość kąpieli w morzu. 

16.10 - niedziela – Msza św., śniadanie, przejazd przez Apeniny do Asyżu, 
Bazylika MB Anielskiej/Porcjunkula, miejsce śmierci św. Franciszka ogród z 
różami bez kolców, Bazylika trzypoziomowa z grobem św. Franciszka i 
słynnymi freskami Giotta, spacer średniowiecznymi ulicami miasta, kościół i 
grób św. Klary/, czas wolny. Rzym, Bazylika św. Piotra, modlitwa przy grobie 
bł. Papieża Jana Pawła II, słynne place i fontanny Rzymu, kolacja nocleg w 
hotelu nad morzem Śródziemnym. 
 
17.10 -  poniedziałek – Msza św. nad brzegiem morza, śniadanie, spotkanie z 
Papieską Radą ds. Służby Zdrowia , odwiedziny w klinice Gemelli, Bazylika 
św. Pawła za Murami, Bazylika św. Jana na Lateranie, Święte Schody, 
Bazylika MB Większej, kąpiel w morzu, kolacja i nocleg j/w. 
 
18.10-  wtorek – śniadanie, Msza św. dla Służby Zdrowia w kościele św. 
Kosmy i Damiana pod przewodnictwem aba Zimowskiego, spacer po 
starożytnym Rzymie /Forum Romanum, Trajana, Coloseum, Kwirynał, Ołtarz 
Ojczyzny/, kąpiel w morzu, kolacja i nocleg w hotelu j/w. 

19.10 -  środa – wczesne śniadanie, udział w audiencji Generalnej z 
Papieżem  Benedyktem XVI, modlitwa przy grobie bł. Jana Pawła II, Monte 

Cassino, Msza św. na cmentarzu wojennym polskich żołnierzy, klasztor 
benedyktynów, kolacja i nocleg w hotelu w San Giovanni  Rotondo. 

20.10 -  czwartek - śniadanie, Msza św. przy grobie św. O. Pio, nawiedzenie 
sanktuarium i nowej bazyliki, Droga Krzyżowa, Lanciano/miejsce Cudu 
Eucharystycznego/, Loreto :Sanktuarium MB z Domkiem Nazaretańskim, 
cmentarz wojenny polskich żołnierzy, kolacja i nocleg w Rimini. 

21.10-  piątek – śniadanie, Padwa, Bazylika św. Antoniego, Msza św. 
nawiedzenie grobu św. Antoniego, czas wolny, przejazd przez Alpy, Austrię 
do Czech. Kolacja i nocleg w hotelu. 

22.10-  sobota – śniadanie, Zakopane – Krzeptówki, Limanowa, Tuchów, 
posiłek, powrót do Zamościa w późnych godzinach wieczornych. 

Koszt:  800 zł oraz 285 euro /płatne w ratach: 300 zł do 31.08, 500 zł do 
30.09, kwota euro po przekroczeniu granicy/. 

Organizatorzy zapewniają; przejazd autokarem klasy Lux /siedzenia lotnicze,       
z barkiem, wc, DVD/, dwóch kierowców, opieka duszpasterska, przewodnik, 
ubezpieczenie NNW, KL, dwa posiłki dziennie, pokoje 2-3 os/. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość  dokonania zmian kolejności 

zwiedzania. Miejsca i godziny wsiadania podane będą uczestnikom 

osobiście/. 

- na bilety wstępu, lokalnych przewodników, wstępy do w/w miejsc, metro, 
tramwaj wodny etc. należy posiadać ok. 65 euro.                                             

 Zapisy : ks. Kapelan Stanisław Nazarczuk  Tel.604537670 


