
 
 
 
 

 
 

8 - DNIOWA PIELGRZYMKA SAMOLOTOWA ŚLADAMI OJCA DOLINDO   
NEAPOL – WEZUWIUSZ - POMPEJE – WYSPA CAPRI – SORRENTO – POSITANO – AMALFI 

– SALERNO - NEAPOL 
 

TERMIN: 05.09.-12.09.2022  CENA: 1.975 zł + 430€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień	1	–	05.09.2022	–	WROCŁAW	-	NEAPOL	
Zbiórka	uczestników.	Transfer	na	lotnisko	we	Wrocławiu.	Wylot	o	godz.	14.00.	Przylot	do	Neapolu	o	godz.	
16.05.	Przejazd	do	hotelu,	zakwaterowanie,	obiadokolacja,	czas	wolny,	nocleg	
	
Dzień	2	–	06.09.2022	–	NEAPOL	
Śniadanie	 w	 hotelu,	 zwiedzanie	NEAPOLU	 –	 wizyta	 w	Katedrze	 św.	 Januarego,	 której	 początki	 sięgają	
średniowiecza.	Kościół	słynie	z	cudu	przemiany	grudek	z	krwią	patrona	w	ciecz.	Nawiedzenie	Kościóła	San	
Giuseppe	dei	Vecchi	e	Immacolata	di	Lourdes,	w	którym	znajduje	się	grób	Ojca	Dolindo	-	Ojciec	Dolindo	
jest	autorem	jednej	z	najkrótszych	modlitw	“Jezu,	Ty	się	tym	zajmij”	z	1940	roku.	On	sam	powiedział	o	niej	
“Tysiąc	modlitw	nie	jest	warta	tyle,	co	ten	jeden	akt	oddania	się.”	Lunch	–	tradycyjna	neapolitańska	pizza	
+	lampka	wina.	Spacer	po	najstarszej	części	miasta,	w	tym	słynnej	ulicy	Spaccanapoli	wpisanej	na	Listę	
Światowego	Dziedzictwa	UNESCO	–	Opera	San	Carlo,	Galeria	Humberta	I,	Piazza	Plebiscito	z	Pałacem	
Królewskim.	Wizyta	w	pięknych,	neapolitańskich	kościołach	–	Santa	Chiara	oraz	Gesù	Nuovo.	Przejazd	do	
Winnicy,	obiadokolacja	z	degustacją	wina	i	muzyką,	powrót	do	hotelu,	nocleg	-	Msza	Św.	w	Neapolu	
	

Dzień	3	–	07.09.2022	–	WEZUWIUSZ	-	POMPEJE	
Śniadanie,	wjazd	niesamowitą,	górską	drogą	na	WEZUWIUSZ,	na	parking	położony	na	wysokości	ok.	1000	m	
n.p.m.	Potem	ok	30	minutowe	wejście	na	krater	Wezuwiusza	–	spacer	po	jego	krawędzi	z	widokami	na	
Neapol	 i	 okolice.	 Czas	 wolny	 na	 pamiątkowe	 zdjęcia.	 Następnie	 przejazd	 do	 POMPEJÓW,	 zwiedzanie	
wykopalisk	słynnego	miasta,	zasypanego	przez	wybuch	nieodległego	Wezuwiusza	w	79	r.	n.e.	Podczas	
spaceru	 starożytnymi	 ulicami	 podziwiać	 można	 sylwetkę	 wulkanu.	 Nawiedzenie	 Bazyliki	 Różańcowej.	
Powrót	do	hotelu	ok	godz.	20.00,	obiadokolacja,	nocleg	–	Msza	Św.	w	Pompejach	
	
Dzień	4	–	08.09.2022	–	WYSPA	CAPRI	-	SORRENTO	
Wczesne	śniadanie	w	hotelu	lub	lunch	box,	wykwaterowanie	z	hotelu,	przejazd	do	Neapolu	i	o	godz.	8.00	Rejs	
na	WYSPĘ	CAPRI	na	Morzu	Tyrreńskim,	niedaleko	Półwyspu	Sorrentyńskiego.	Pobyt	na	niegdyś	uwielbianej	
przez	 cesarzy	 malowniczej	 wyspie,	 znanej	 z	 pięknych	 widoków,	 śródziemnomorskiej	 roślinności	 i	
wspaniałych	 letnich	 rezydencji.	 Wizyta	 w	 miasteczku	 CAPRI.	 Czas	 wolny.	 Powrotny	 rejs	 promem	 do	
SORRENTO	 –	krótki	spacer	po	słynnym	kurorcie,	kolorowym,	pełnym	życia	 i	 radości	miasteczku	z	
pięknymi	widokami.	Przejazd	do	hotelu	nad	morzem	w	Paestum,	obiadokolacja,	nocleg.	-	Msza	Św.	na	Capri	
	
Dzień	5-	09.09.2022	–	POSITANO	–	AMALFI	–	SALERNO	
Śniadanie,	 przejazd	 do	 SALERNO	 –	 rozpoczęcie	 niezapomnianego	 rejsu	 wzdłuż	 wybrzeża,	 pełnego	
nadmorskich	klifów	i	zatoczek	do	POSITANO	-	uznawanego	za	jedno	z	najpiękniejszych	miast	we	Włoszech,	
gdzie	nakręcono	wiele	filmów	i	gdzie	wypoczywa	wiele	znanych	osób.	Spacer	po	miasteczku,	czas	wolny.	
Następnie	 niezapomniana	 wycieczka	 wzdłuż	 wybrzeża	 krętymi	 drogami	 prowadzącymi	 tuż	 przy	
nadmorskich	 klifach	 do	 kolorowego	 i	 bajkowego	AMALFI.	Spacer	po	miasteczku,	 zwiedzanie	katedry.	
Wyjazd	do	SALERNO,	wizyta	w	Katedrze	 św.	Mateusza	 -	 jest	 jednym	z	najchętniej	 odwiedzanych	przez	



 
 
pielgrzymów	miejsc	ze	względu	na	złożone	w	kościele	relikwie	św.	Mateusza	oraz	urnę	ze	szczątkami	
papieża	Grzegorza	VII.	Powrót	do	hotelu,	obiadokolacja,	nocleg	-	Msza	Św.	w	Salerno	

Dzień	6	–	10.09.2022	-	DZIEŃ	WOLNY 	
Śniadanie,	czas	wolny	na	odpoczynek,	plażowanie,	obiadokolacja,	nocleg - Msza	Św.	w	hotelu	
	
Dzień	7	–	11.09.2022	-	DZIEN	WOLNY	lub	wycieczka	fakultatywna		
Śniadanie,	 czas	 wolny	 na	 odpoczynek,	 plażowanie	 lub	 fakultatywnie:	 Przejazd	 do	 PARKU	
ARCHEOLOGICZNEGO	 	 w	 PAESTUM	 –	 jednego	 z	 najważniejszych	 Parków	 tego	 typu	 w	 Europie,	
wpisanego	 na	 listę	 Dziedzictwa	 UNESCO.	Największą	 atrakcją	 parku	 archeologicznego	 są	właśnie	 trzy	
świątynie:	 świątynia	 Hery,	 świątynia	 Ateny	 oraz	 świątynia	 Hery	 II	 (czasem	 nazywana	 też	 świątynią	
Posejdona).	Dobrze	zachował	się	również	amfiteatr,	a	także	mury	obronne	miasta,	które	w	oryginalnej	wersji	
przetrwały	 aż	 do	 dziś.	 Następnie	wyjazd	 do	 lokalnej	 farmy,	 zwiedzanie	 gospodarstwa	 i	muzeum	 oraz	
degustacja	słynnego	sera	Mozzarella	di	Bufala	Campana	i	regionalnego	chleba	z	pomidorami.	Powrót	
do	hotelu,	obiadokolacja,	nocleg	–	Msza	Św.	w	hotelu	

Dzień	8	–	12.09.2022	-	NEAPOL	-	WROCŁAW 	
Śniadanie,	 wykwaterowanie	 z	 Hotelu,	 wyjazd	 na	 lotnisko	 w	 Neapolu,	 wylot	 o	 godz.	 16.30,	 przylot	 do	
Wrocławia	o	godz.	18.35,	transfer	na	miejsce	zbiórki,	zakończenie	pielgrzymki	
	
	

	
	
	

	
	
	
ŚWIADCZENIA:	
• Transfer	na	lotnisko	we	Wrocławiu	i	z	powrotem	
• Przelot	samolotem	na	trasie	Wrocław	–	Neapol	–	Wrocław	
• Bagaż	podręczny	do	5	kg,	bagaż	rejestrowany	do	20	kg	
• 7	noclegów	w	Hotelach	4*	w	pokojach	2,3	os	z	łazienkami	
• 7	śniadań	włoskich	-	bufet	
• 6	obiadokolacji	w	hotelach	serwowanych	–	woda	i	lampka	wina	do	posiłku	
• Lunch	w	Neapolu–	tradycyjna	neapolitańska	pizza	+	lampka	wina	
• Wizyta	w	winnicy	–	obiadokolacja	z	winem	i	muzyką		
• Autokar	na	całej	trasie	zwiedzania		
• Opłaty	drogowe,	parkingowe,	opłaty	klimatyczne	
• Wjazdy	do	miast	włoskich	
• Opieka	pilota	ze	znajomością	języka	włoskiego	lub	angielskiego	
• Ubezpieczenie	KL	-	20.000	€,	NNW	–	15.000	zł,	BP	–	1000	zł	
• Opłata	na	Turystyczny	Fundusz	Gwarancyjny	i	Pomocowy	
• Realizacja	programu	
• Organizacja	Mszy	Św.	w	miejscach	uzgodnionych	i	potwierdzonych	lub	w	hotelach		
 

	
UWAGI:	 Kolejność	 zwiedzania	 może	 ulec	 zmianie,	 ustala	 pilot/przewodnik.	 Obowiązuje	 ważny	 dokument	 tożsamości.	
Obowiązuje	pełne	szczepienie	przeciw	Covid-19	lub	obowiązek	wykonania	testu.	Na	koszty	organizacyjne	tj.	bilety	wstępu	
(Wezuwiusz,	 Pompeje,	 rejs	 na	Wyspę	 Capri	 +	 kolejka	 w	 2	 strony,	 statek	 podczas	 zwiedzania	 wybrzeża	 Amalfi,	
Katedra	 w	 Salerno),	 przewodników	 lokalnych,	 system	 słuchawkowy	 Audio-Guide,	 taxa	 klimatyczna,	 należy	
obowiązkowo	przeznaczyć	220€.	Fakultatywnie	wycieczka	(przy	min	35	os.):	zwiedzanie	Parku	Archeologicznego	
oraz	wizyta	na	lokalnej	farmie	z	degustacja	słynnej	mozzarelli	-	40€.	Fakultatywnie:	rejs	łodziami	podczas	wizyty	
na	Wyspie	Capri	 -	25€.	Dopłata	do	pokoi	1	os.	 -	 120€.	Biuro	nie	odpowiada	 za	 zmiany	w	godzinach	 lotów.	Możliwość	
ubezpieczenia	 od	 kosztów	 rezygnacji	 (informacje	 zawarte	 w	 dobrowolnym	 ubezpieczeniu).	 W	 przypadku	 braku	
ubezpieczenia	koszty	rezygnacji	zostaną	naliczone	indywidualnie	wg	stawek	linii	lotniczych	oraz	kontrahenta	włoskiego.		


