
 

 

PIELGRZYMKA na SYCYLIĘ 
Termin: 10 - 22.04.2023 

 
 

 

 
 
 
 

1 dzień (10.04.2023 poniedziałek): Wyjazd o godz. 20:00. Całonocna 
podróż do Włoch. 
 
2 dzień (11.04.2023 wtorek): W godzinach południowych przyjazd do 
Loreto i zwiedzanie Bazyliki z cudowną kopią sławnej Czarnej 
Madonny z Loreto, Piazza delle Madonna, nawiedzenie Domku Maryi - 
Casa Santa czyli Domku Świętego, Msza Sw. Wieczorem przejazd  
na obiadokolację i nocleg (1). 
 
3 dzień (12.04.2023 środa): Po śniadaniu przejazd do Monte San Angelo na 
Półwyspie Gargano – zwiedzanie groty Michała Archanioła. Po południu 
przyjazd do San Giovanni Rotondo: Kościół antyczny, muzeum św. Ojca Pio 
wraz z celą świętego i krzyżem pod którym dostał stygmaty, Bazylika Ojca 
Pio z grobem świętego, Msza Św. Obiadokolacja i nocleg (2). 
 
4 dzień (13.04.2023 czwartek): Po śniadaniu przejazd do Bari – krótkie 
zwiedzanie miasta ze słynną bazyliką San Nicola, w której spoczywają relikwie Św. Mikołaja, 
patrona miasta (Msza Św.). W kościele znajduje się nagrobek z 1593 roku królowej Polski Bony – 
żony Zygmunta Starego. Dalszy przejazd na Sycylię. Po południu przeprawa promem przez 
Cieśninę Mesyńską. Obiadokolacja i nocleg na Sycylii w okolicy Taorominy (3). 
 
5 dzień (14.04.2023 piątek): Śniadanie i zwiedzanie Taorminy. Spacer po mieście, zobaczymy 
m.in. Corso Umberto – główną ulicę miasta, starówkę, dobrze zachowany teatr grecki z III w. 
p.n.e., ruiny zamku górującego nad miastem na Monte Tauro, katedrę św. Katarzyny z XIII w. i plac 
Vittorio Emanuele. Przejazd do Katanii. Zwiedzanie: plac katedralny, katedra św. Agaty (Msza 
Św.), ratusz miejski, fontanna ze słoniem będąca symbolem miasta, ruiny teatru rzymskiego z II 
wieku p.n.e. i greckiego amfiteatru. Wycieczka na wulkan Etna (najwyższy czynny wulkan 
Europy) – wyjazd autokarem na wysokość ok 2000 mnpm gdzie można spacerować po 
wygasłych wulkanach. Powrót na obiadokolację i nocleg (4). 
 
6 dzień (15.04.2023 sobota): Po śniadaniu przejazd do Syrakuz – spacer po Wyspie Ortigia z 
Katedrą i Źródłem Aretuzy. Nawiedzenie jednego z najważniejszych miejsc dla katolików na 
Sycylii - Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej (Santuario della Madonna delle Lacrime), miejsce 
gdzie 29 sierpnia 1953, gipsowa kopia płaskorzeźby wyobrażającej Matkę Bożą, zaczęła płakać 

 

Loreto – Monte San Angelo – San Giovanni Rotondo – Bari – 
Taormina  

– Katania – Etna – Syrakuzy – Monte Pellegrino – Palermo – 
Monreale  

- Cefalu – Tindari – Mesyna – Rzymu – Orvieto – Arezzo -Ferrara 
 



 

 

ludzkimi łzami. Msza Św. w Sanktuarium. Przejazd na odpoczynek, obiadokolację i nocleg w 
okolice Palermo (5). 
 
7 dzień (16.04.2023 niedziela): Po śniadaniu przejazd do Monte Pellegrino – nawiedzenie 
siedemnastowiecznego sanktuarium św. Rozalii (Msza Św.). Spacer do pomnika św. Rozalii. 
Zwiedzanie Palermo: Stare Miasto, Pałac Normanów, Porta Nova, fontanna Pretoria, Porta Felice, 
kościół La Martorana, katedra z miejscem spoczynku św. Rozalii, patronki miasta. Czas wolny. 
Powrót na obiadokolację i nocleg w okolice Palermo (6). 
 
8 dzień (17.04.2023 poniedziałek): Po śniadaniu przejazd do Monreale – zwiedzanie katedry 
Santa Maria Nuova, która w 2015 roku katedra została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Wnętrze katedry posiada zdumiewającą liczbę mozaik, błyszczące malowidła oraz 
marmury. Przejazd do Cefalu - spacer po średniowiecznym miasteczku i Msza Św. w Katedrze z 
XII w. z cenną mozaiką, przedstawiającą Chrystusa Pantokratora. Katedra jest połączeniem kilku 
stylów: arabskiego, bizantyjskiego i normańskiego. Na koniec przyjazd do Tindari. Nawiedzenie 
Sanktuarium Czarnej Madonny - miejsce wielu cudów i uzdrowień oraz licznych pielgrzymek z 
różnych stron Sycylii i świata, gdzie przechowywana jest czczona przez ludność „Madonna Nera”. 
Tradycja mówi, iż ta drewniana statua bizantyjska trafiła tu z krajów wschodnich. Msza św. 
Wieczorem obiadokolacja i nocleg w okolicach Taorominy (7). 
 
9 dzień (18.04.2023 wtorek): Po śniadaniu krótkie zwiedzanie miasta Mesyna (spacer po mieście: 
Katedra z XII w., wieża zegarowa z największym mechanicznym zegarem na świecie, Msza Św.) i 
przeprawa promem przez Cieśninę Mesyńską. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w okolicach 
Rzymu (8). 
 
10 dzień (19.04.2023 środa): Po śniadaniu przejazd do Watykanu na Audiencję z udziałem Ojca 
Świętego. Zwiedzanie Bazyliki i Placu św. Piotra, nawiedzenie grobu Jana Pawła II, Zamek Anioła, 
Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek, Panteon, Msza Św. w jednym z Kościołów. Wieczorem 
powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg (9).  
 
11 dzień (20.04.2023 czwartek): Po śniadaniu przejazd do Orvieto: Katedra, w której 
przechowywane są relikwie Cudu Eucharystycznego i gdzie ogłoszone zostało Święto Bożego 
Ciała (Msza Św.), Studnia św. Patryka. Następnie udamy się do Arezzo – gdzie Roberto Begnini 
nakręcił nagrodzony Oskarem film „życie jest piękne”. Zwiedzanie Piazza Grande, Katedra oraz 
kościół Santa Maria del Pieve – jeden z najpiękniejszych kościołów Toskanii. Obiadokolacja, 
nocleg (10). 
 
12 dzień (21.04.2022 piątek): Po śniadaniu przejazd do Ferrary i spacer po „idealnym 
renesansowym mieście”: Sanktuarium Cudu Eucharystycznego z 1171 r. (Msza Św.), gotycka 
katedra św. Jerzego, pałac rodu Este. Wyjazd w drogę powrotną, przejazd przez Włochy, Austrię 
i Czechy do Polski.  
 
13 dzień (22.09.2022 sobota): We wczesnych godzinach porannych przyjazd na miejsce zbiórki i 
zakończenie pielgrzymki. 
 

 



 

 

Cena: 1500PLN  + 580EUR/os. 
 

 
 
CENA ZAWIERA: 
 Transport komfortowym autokarem 

 Zakwaterowanie: 10 noclegów w hotelach ***, w pokojach dwu i trzy osobowych z łazienkami  

 Wyżywienie: 10 śniadań i 10 obiadokolacji 

 Opieka pilota 

 Rezerwacje Mszy Św. (codziennie będzie odprawiana Msza Św.) 

 Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 Ubezpieczenie KL i NNW 

 

CENA NIE ZAWERA: 
 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za przewodników miejscowych, słuchawki, opłaty turystyczne związane z 

realizacją programu –  130eur/os.  ( zbierane w autokarze) 

 Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie  

 Ubezpieczenia od chorób przewlekłych – dodatkowo 150 zł/os.  

 

 

UWAGI: 
1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

2.  Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.  

 


