
moventur.pl - biuro podróży

Nazwa programu Don Matteo da Agnone - pułkownik Matki Bożej

Kraje Włochy - samolot

Cena 0 PLN

Termin 2019-10-09 - 2019-10-13

Informacje ogólne

Dzień 1 Warszawa - Rzym - Neapol

Spotkanie na lotnisku Okęcie o godz. 9.30 . Przelot do Rzymu. Lądowanie ok

14.00Przejazd do bazyliki św. Piotra Modlitwa osobista przy grobie św. Jana

Pawła II.Przejazd na nocleg do Neapolu.Kolacja. Modlitwa Wieczorna.

Dzień 2 Neapol - Pompeje - San Givanni Rotondo

Po śniadaniu przejazd do kościoła Matki Bożej z Lourdes i św Józefa, gdzie

pochowany jest ks. Dolindo. Czas na osobistą modlitwę przy grobie ks. Dolindo.

Msza święta. Przejście do Kościoła Santa Teresa al Museo, gdzie ojciec Dolindo

odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą po zniesieniu zakazu. (tu znajduje się

oryginał modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij”). Przejście pod dom,  gdzie ks.

Dolindo spędził ostatnie lata życia i tam zmarł.Obiad. Przejazd do Sanktuarium

Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Różaniec. Nawiedzenie grobu bł.

Bartologo Longo, który sprowadził wizerunek Maryi Różańcowej do Pompei i

przyczynił się do powstania świątyni – późniejszej Bazyliki. Zbudowany przez

niego kościół znajduje się pod osobistym zarządem papieża, jest też

najważniejszym "kościołem różańcowym" na świecie.Przejazd na nocleg do San

Giovanni Rotondo. Kolacja. Katecheza. Modlitwa wieczorna.

Dzień 3 San Giovanni Rotondo - Monte San Angelo.

Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium o.Pio. Zwiedzanie (z przewodnikiem) Bazyliki

Matki Bożej Łaskawej, kościoła klasztornego i miejsc związanych z życiem

zakonnym o. Pio.  Nawiedzenie grobu świętego ojca Pio, modlitwa osobista.

Obiad.Przejazd do Monte San Angelo. Nawiedzenie Bazyliki Św Michała

Archanioła. Poznanie historii objawienia się Michała Archanioła.  Różaniec.

Powrót do San Giovanni Rotondo na nocleg. Kolacja.Dla chętnych Droga

Krzyżowa z rozważaniami o.Pio.Modlitwa wieczorna.

Dzień 4 Serracapriola - grób o. Matteo mistyka i egzorcysty

Po śniadaniu wyjazd do Serracapriola, gdzie w kościele oo. Kapucynów znajduje

się grób Sługi Bożego ojca Matteo, Msza Święta. W miarę możliwości spotkanie z

o.Cipriano - egzorcystą, czas na modlitwę osobistą przy grobie o. Matteo.Obiad.

Przejazd do Agnone – miejsca urodzenia o. Matteo – włoskiego mistyka i

egzorcysty.Przejazd na nocleg do Rzymu. Kolacja.

Dzien 5 Rzym - Warszawa

Wcześnie rano przejazd na lotnisko i wylot o 8.30 do Warszawy na Lotnisko

Okęcie. Planowe lądowanie 10.50.NA ŻYCZENIE DOSTOSOWUJEMY

PROGRAM DO POTRZEB PARAFII CZY WSPÓLNOT!
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Warunki CENA ZAWIERA:• przeloty samolotem• przejazdy klimatyzowanym autokarem•

wyżywienie pełne• 5 noclegów hotelu 3*/4*• opłaty za wstęp do zwiedzanych

obiektów, opłaty za przewodników lokalnych• ubezpieczenie • opłatę składki do

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego• opiekę duchową kapłanaCENA NIE

ZAWIERA:• dopłaty do pokoju 1-osobowego (120 Euro)• napiwków • napojów do

lunchy i obiadokolacji• wydatków osobistychWAŻNE INFORMACJE:• organizator

zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania w zależności od: pogody,

kondycji uczestników oraz godzin otwarcia obiektów, a także od zaistniałej

sytuacji w czasie trwania• koszt pielgrzymki może ulec zmianie ze względu na

zmiany cen biletów lotniczych, kursu EURO oraz niestabilny rynek

paliwWARUNKI UBEZPIECZENIA:Koszty leczenia z assistance KLNastępstwa

Nieszczęśliwych Wypadków ( NWW) Bagaż podręczny Koszty ratownictwa -

(podlimit kosztów leczenia).Ubezpieczenie nie obejmuje skutków chorób

przewlekłych i nowotworowych. Należy zgłosić chęć wykupienia dodatkowego

ubezpieczenia.Istnieje również możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów

rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej:Koszt ubezpieczenia - 2,8%

wartości imprezy (ubezpieczenie rozszerzone o ryzyko chorób przewlekłych i

nowotworowych: koszt ubezpieczenia 8,4% wartości imprezy)Umowa

ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży może być zawarta w terminie

najpóźniej 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub

wpłaty całości lub części zaliczki,o ile ma to miejsce później niż zawarcie umowy

uczestnictwa. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub wylotu

jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży można

zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Informacje dodatkowe


