
 
 
Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II. W tym roku mija właśnie 10 – ta rocznica 
śmierci Papieża Polaka. Dlatego też proponujemy młodzieży z Gimnazjum nr 4 w Lubinie 
tygodniową wycieczkę śladami Jana Pawła II. 
 

WŁOCHY 
02 – 08.10.2015 

 
Program wycieczki: 
 
02.10   wyjazd z Lubina ok. godz. 7.00 przejazd do Krakowa. Krótkie zwiedzanie  
            miasta z zewnątrz m.in.: Kościół Mariacki, Sukiennice, Ratusz, Kościół 
św.Floriana,  
            Okno papieskie. Obiadokolacja i nocleg. 
 
03.10   śniadanie, zwiedzanie Wadowic – rodzinnego miasta Ojca Świętego Jana Pawła II  
            Bazylika Ofiarowania NMP oraz Domu Rodzinnego Karola Wojtyły. Obiad, przejazd  
            w kierunku Włoch. 
 
04.10    przyjazd do Rimini na obiadokolację i nocleg.   
 
05.10   śniadanie, przejazd do Asyżu, spacer średniowiecznymi uliczkami do Bazyliki św.  
            Franciszka – zwiedzanie z przewodnikiem. Następnie przejazd na obiadokolację i  
   nocleg do hotelu w okolicy Rzymu. 
 
06.10   śniadanie, przejazd do Castel Gandolfo – letniej rezydencji Papieża; miasteczko  
            malowniczo położone nad wulkanicznym jeziorem Lago Albano. Zobaczymy Pałac 
   Papieski z obserwatorium astronomicznym oraz Kościół św. Tomasza z Villanova z   
            kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie przejazd do Rzymu,    
            spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie m.in.: Bazylika św. Piotra z grobem  
            Jana Pawła II, Bazylika św. Pawła za Murami. Powrót do hotelu na obiadokolację 
            i nocleg. 
 
07.10    śniadanie, przejazd do Rzymu udział w audiencji na Placu św. Piotra a  
             następnie zwiedzanie z przewodnikiem m.in.: place rzymskie: Plac Navona,  
             Panteon - jedyny antyczny obiekt pozostały po dziś dzień w całości, Plac i Schody 
             Hiszpańskie, Fontanna di Trevi. św. Jana na Lateranie – Katedra Rzymu,  
             Koloseum i Forum Romanum (z zewnątrz), Kapitol - serce duchowe kulturalne i  
             polityczne Rzymu, Kościół Santa Maria in Arakoeli ze słynnymi ustami prawdy. 
             Czas  na posiłek we własnym zakresie i zakupy przy ulicy Via del Corso –  
             najsłynniejszej ulicy zakupowej Rzymu. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do    
             Polski 
 
08.10    Przyjazd do Lubina w godzinach wieczornych. 
 
   



 
 
  

  CENA........ 999 zł/os. + ok. 35 euro 
      ( cena została skalkulowana dla min. 45 osób płacących) 
 
 
Cena zawiera: 

l przejazd autokarem turystycznym ( dvd, wc, barek ) 
l zakwaterowanie: 1 nocleg w okolicy Krakowa lub Wadowic w pokojach 

wieloosobowych, 3 noclegi w hotelach 2* lub 3* we Włoszech, w pokojach 3,4,5 os. 
z łazienkami 

l wyżywienie: 4 śniadania, suchy prowiant w dniu przejazdu do Włoch, 4 
obiadokolacje, ( + woda ), obiad 03.10. 

l opieka pilota 
l ubezpieczenie NNW i KL 
l przewodnik w Krakowie 
l bilet wstępu z przewodnikiem w Domu Jana Pawła II w Wadowicach 

 
 
Cena ok. 35 euro zawiera: 

l opłaty wjazdowe i parkingowe w zwiedzanych miastach 
l przewodnik miejscowy w Rzymie 
l słuchawki w Rzymie 
l metro w Rzymie 
l przewodnik w Bazylice w Asyżu 
l słuchawki w bazylice w Asyżu 
 
 

 
Cena nie zawiera:  
 

l napojów poza wodą do obiadokolacji 
 
Uwaga!! 

l Ceny biletów wstępu, wjazdów do miast mogą ulec zmianie niezależnie od 
organizatora. 

l pilot nie oprowadza po wnętrzach 
l obowiązuje dowód osobisty lub paszport 
l w przypadku mniejszej ilości osób cena zostanie przeliczona 
 
 
 
Wszelkie informacje można uzyskać u Joanny i Piotra Krasny. 
Na zgłoszenia czekamy do 24 kwietnia 2015r. Po tym terminie odbędzie się zebranie 
uczestników wycieczki, ich rodziców i organizatorów. 
 
 
          Zapraszamy ! 
                                                                                    Joanna i Piotr Krasny 
 
 
 

 
 


