
Biuro Podr62y VERO TRAVEL
45-075 Opole, ul. Krakowska 37
tel.77 454 45 69 tel./fax 77 453 95 76
www.verotravel.pl e-mail: biuro@verotravel.ol

6 dzieri (23.10 niedz.): Sniadanie. Przqazd do WATYKANU we wczesnych godzinach
rannych. Udzial w nabo2efstwie Aniol Pafski, a nastgpnie udzial we Mszy 5w. o godz.
13.00 w Bazytice Sw. Piotra. Czas wolny na indywidualnq modlitwg pzy grobie 5w. Jana
Pawla ll.zwiedzanie Bazyliki Wiqkszej Santa Maria Maggiore, gdzie znajduje siq laskami
slynqca ikona Matki Bo2ej ,,Salus Popoli Romani" i relikwie Bo2ego ZtObfa. Przej6cie na Via
Merulana, do koSciola 5w. Alfonsa di Liguori, w kt6rym znajduje sig oryginalny obraz Matki
Boskiej Nieustajqcej Pomocy. Nawiedzenie Bazyliki 5w. Jana na Lateranie, gl6wnej katedry
Biskupa Rzymu z relikwiami 5w. Jana Ewangelisty i 5w. Jana Chrzciciela. Nawiedzenie kaplicy
5w. Schod6w (Santa Scala), po kt6rych - wedlug tradycji - szedl Jezus do palacu Pilata.
W godzinach popoludniowych przqazd do hotelu na obiadokolacjq i 5 nocleg.

7 dziefi (24.09 wt): Sniadanie. Wyjazd do WENEGJI w godzinach rannych. Nastgpnie rejs
kanalem Giudecca do centrum miasta. Nawiedzenie Bazyliki Sw. Marka- wzorowanej na
koSciele Dwunastu Apostolow w Konstantynopolu, spacer po mie5cie, zobaczymy'. Piazzetta,
Piazza San Marco, Palac Do26w, Kampanilla- dzwonnica, spacer uroczymi uliczkami
weneckimi do dzielnicy Rialto. Udzial we Mszy 5w. na zakoficzenie wsp6lnego
pielgrzymowania.

8 dzieri (25.09 wt): Przyjazd do kraju w godzinach popoludniowych.

Gena: 1590 zl

SwnoczENrA:
- przelazd komfortowym autokarem, klimatyzacja, WC, DVD, barek,
- 5 noclegow w hotelach ***/**** 

, pokoje 2-osobowe, ewentualnie 3-osobowe z lazienkami,
- wy2ywienie: 5 5niada6, 5 obiadokolacji,
- opieka profesjonalnego pilota,
- ubezpieczenie: NNW nastqpstwa nieszczg6liwych wypadkow na sume 15.000 zl, KL koszty
leczenia 10.000 eur, KR koszty ratownictwa 5.000 eur, CP choroby pzewlekle 10.000 euro,
ba9a21.000 zlfirmy Signal lduna Polska S.A.
- opieka duchowa kaplana,
- Pakiet pielgrzyma (chusta, identyfikator, Spiewnik, obrazek pamiqtkowy).

Gena nie zawiera: oplat za bilety wstqpu do zwiedzanych obiekt6w, lokalnych przewodnik6w,
taksy klimatycznej i transportu lokalnego np. metra w Rzymie, barkiw Wenecji, zestaw6w
sluchawkowych, nale?y przygowowa6 - ok. 50 Euro na osobq.


