
Dzień 1 4.00 – zbiórka uczestników wyjazdu i następnie wyjazd na nocleg w okolice Jeziora Garda. 

Dzień 2 Rano przejazd do miasta ukochanego przez Św. Franciszka - Asyżu. Święty ten żył około 800 lat temu. 
Zainspirowani jego życiem i przesłaniem przybywają do Asyżu wierzący i ateiści, przedstawiciele różnych religii  
i kultur, wyrafinowani intelektualiści i weekendowi pielgrzymi. My dołączymy do milionów pielgrzymów, którzy 
nawiedzili to miejsce. Odwiedzimy Bazyliki tego Świętego z jego grobem oraz odbędziemy spacer po uliczkach 
ukształtowanych w Średniowieczu. Nocleg w okolicy Asyżu. 

Dzień 3 Po śniadaniu wyjazd do Cascia – miasta związanego ze Św. Ritą. Święta ta jest jedną z najbardziej 
popularnych świętych na świecie. Rita urodziła się około roku 1380 w Roccaporena, niedaleko Cascia we Włoszech. Kult 
świętej Rity rozpoczął się wraz z jej śmiercią. Cuda nie przestały się mnożyć: uzdrowienia i nawrócenia. Tego dnia 
udamy się także do Castel Gandolfo. Miejscowość ta jest oddalona około 30 km na południowy wschód od Rzymu,  
w pobliżu jeziora Albano. Przypuszcza się, iż leży na miejscu starożytnego miasta Alba Longa. Od XVII wieku  
w zbudowanym przez Urbana VIII pałacu mieści się letnia rezydencja papieży. Nocleg w okolicy Rzymu. 

Dzień 4 Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Rzymu. Tego dnia zobaczymy jeden z symboli Wiecznego Miasta 
– Koloseum (z zew.) jak również udamy się przy Forum Romanum do więzienia Mamertyńskiego (z zew.) - 
według tradycji, święci Piotr i Paweł mieli spędzić w nim ostatnie dni życia przed męczeńską śmiercią. Przejdziemy 
przez Wzgórze Kapitolińskie i Pl. Wenecki, gdzie na Ołtarzu Ojczyzny mieści się pomnik Wiktora Emanuela II–
pierwszego Króla Włoch. Tego dnia zwiedzimy również Wzgórze Laterańskie – a na nim dwa ważne kościoły. Znajduje 
się tutaj bowiem sanktuarium Świętych Schodów (schody z pałacu Poncjusza Piłata z Jerozolimy, po których miał iść 
Jezus w dzień swojej Męki) oraz Bazylika św. Janów na Lateranie – jeden z większych kościołów na terenie Rzymu. 
Na Lateranie mieściła się pierwsza siedziba papieży w Rzymie - niestety po niewoli awiniońskiej, kiedy papież powrócił 
do Rzymu, zastał Bazylikę w kiepskim stanie – podjął wówczas decyzję o przeniesieniu siedziby na Watykan. Ostatnim 
punktem w programie na ten dzień będzie wizyta w kolejnym ważnym kościele Wiecznego Miasta – w Bazylice Santa 
Maria Maggiore (Matki Bożej Większej). Zgodnie z tradycja papieżowi Liberiuszowi w 352 roku objawiła się Matka 
Boża i poprosiła go aby w miejscu, gdzie spadnie śnieg w sierpniu wybudował kościół ku jej czci. Tak też się stało i dziś 
Bazylika jest jednym z ważniejszych kościołów na terenie miasta – w jej wnętrzu można znaleźć m. in. relikwię Żłóbka 
Pana Jezusa. Powrót na nocleg z dnia poprzedniego. 

Dzień 5 Rozpoczniemy od zwiedzania Watykanu – zobaczymy tutaj drugi największy kościół na świecie jakim 
jest Bazylika św. Piotra, w której oprócz grobu pierwszego papieża znajduje się także grób św. Jana Pawła II. Z uwagi 
na nagromadzenie zabytków i dzieł sztuki bywa ona często nazywana kościołem -  muzeum. Tego dnia będziemy mieli 
także okazję wrzucić pieniążek do najpiękniejszej fontanny Rzymu -  Fontanny di Trevi oraz zobaczyć słynne Schody 
Hiszpańskie, na których odbywają się znane na całym świecie pokazy mody. Następnie udamy się do Bazyliki św. 
Pawła za Murami, która jak nazwa wskazuje – znajduje się poza dawnymi murami miejskimi. Zgodnie z tradycją 
Bazylika wznosi się nad grobem Apostoła Narodów. Powrót na nocleg w dnia poprzedniego. 

Dzień 6 Tego dnia rano wyruszymy do miejsca najbardziej związanego z Polską na ziemi włoskiej – Monte 
Cassino. Wzgórze to położone jest w Apeninie Środkowym, między Rzymem a Neapolem, ma wysokość około 519 m. 
n.p.m. Właśnie o to wzgórze rozegrała się w maju 1944 r. bitwa, która przeszła do historii jako jedna z najsłynniejszych 
batalii w dziejach oręża polskiego. Odwiedzimy tam Cmentarz Żołnierzy Polskich jak również Opactwo  założone  
w 529 r .n.e. przez Św. Benedykta. Święty ten na tym wzgórzu napisał reguły zakonu, który to zakon od tej pory 
nieprzerwanie związany jest z tym miejscem. Następnie udamy się do Neapolu, gdzie zobaczymy miedzy innymi: 
Katedrę, Piazza del Plebiscito z Bazyliką San Francesco di Paola, Palazzo Reale, Teatro San Carlo - klejnot Neapolu, 
jeden z największych teatrów operowych w Europie; neorenesansową Galerię Umberto I oraz Castel Nuovo. W Neapolu 
udamy się również do kościoła św. Józefa, gdzie znajdują się szczątki Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo. Jego 
nazwiskiem jest podpisana prorocza wiadomość z dnia 2 lipca 1965 roku na temat obalenia komunizmu przez polskiego 
papieża. Ksiądz Dolindo znany jest również w Polsce jako ten, któremu Jezus zostawił potężną modlitwę „Jezu, Ty się 
tym zajmij”. Po pobycie w Neapolu udamy się na nocleg do San Giovanni Rotondo. 

Dzień 7 Dzień ten rozpoczniemy od przejazdu do Monte Sant’Angelo – miasta znajdującego się na wysokości 
około 850 metrów nad poziomem morza. Miasta, w którym szczególnie żywy jest kult Świętego Michała Archanioła.  
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