SYCYLIA
12 dni - 24.06.-05.07.2018.
Parafia św. Ojca Pio oraz Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów
zapraszają na pielgrzymkę do Płaczącej Madonny w Syrakuzach oraz
Czarnej Madonny w Tindari z krótką wizytą u Ojca Pio

1.dzień (24.06.18.) - wyjazd ok. 21.00 z Tychów, nocny przejazd do Tarvisio
2.dzień (25.06.18.) w godzinach porannych – wyjazd kolejką na Monte Lussari –
Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Trzech Narodów, Msza Święta, dalszy przejazd na
obiadokolację i nocleg w okolice Rovigo
3.dzień (26.06.18.) - przejazd do San Giovanni Rotondo, Msza Święta oraz
zwiedzanie Sanktuarium św. Ojca Pio, obiadokolacja i nocleg w SGRotondo
4.dzień (27.06.18.) - przejazd do Bari, zwiedzanie miasta – Katedra św. Mikołaja z
grobem Bony Sforzy, Kościół San Sabino, Msza Święta, dalszy przejazd do
Alberobello – miasteczka trulli, przejazd na nocleg w ok. Matery
5.dzień (28.06.18.) – Matera – spacer po jednym z najstarszych miast Italii,
zawieszonym na skale głębokiego wąwozu, dzielnica I Sassi, dalszy przejazd na
Sycylię, przeprawa promowa z Villa San Giovanni do Mesyny, przejazd do hotelu
nad morzem, obiadokolacja i nocleg w ok. Mascali

6.dzień (29.06.18.) - wycieczka do Syrakuz, Syrakuzy – zwiedzanie miasta (Wyspa
Ortigia), Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej, powrót do hotelu – do wyboru:
wypoczynek na plaży lub wycieczka do Savoca – miasteczka gdzie kręcono sceny do
filmu Ojciec Chrzestny, obiadokolacja i nocleg w ok. Mascali
7.dzień (30.06.18.) - wycieczka do Katani, Acireale i Aci Trezza (Riviera dei
Ciclopi), obiadokolacja i nocleg w ok. Mascali

8.dzień (01.07.18.) – Etna – wyjazd autokarem na wysokość ok. 2000m n.p.m.,
możliwość spaceru po wygasłych wulkanach lub możliwość wyjazdu kolejką linową
oraz jeepami na wysokość ok. 3000m n.p.m., wycieczka z przewodnikiem
wysokogórskim po wygasłych kraterach (dodatkowo płatne – 70 euro/os), przejazd
do Taorminy – spacer po miasteczku, amfiteatr grecki, obiadokolacja i nocleg w ok.
Terme Vigliatore

9.dzień (02.07.18.) – całodniowa wycieczka na Wyspy Liparyjskie - przejazd do
portu w Milazzo, wycieczka statkiem na Wyspę Lipari i Wyspę Vulcano, powrót do
hotelu, obiadokolacja i nocleg w ok. Terme Vigliatore
10.dzień (03.07.18.) - przejazd do Tindari – Sanktuarium Czarnej Madonny, przejazd
do Monreale – zwiedzanie katedry, przejazd do Palermo – zwiedzanie miasta,
kolacja w restauracji w Palermo lub na promie, przejazd do portu w Palermo - prom
do Livorno, nocleg na promie
11.dzień (04.07.18.) – całodniowy rejs promem do Livorno, śniadanie i obiad na
promie, przypłynięcie do Livorno ok. godz. 19, nocny przejazd w kierunku Polski
12.dzień (05.07.18.) - powrót do Tychów w godzinach południowych
Cena (przy 40 osobach płacących)
900 zł – płatne do 31.03.2018.
550 euro - zbierane przed wyjazdem w dwóch ratach (1. rata 150 euro płatna przy zapisie
lub do 31.11.2017., 2. rata 400 euro płatna do 30.05.2018.)
150 euro - zbierane w autokarze na przewodników lokalnych, wstępy, rejs statkiem na
Wyspy Liparyjskie, słuchawki, wyjazd kolejką na Monte Lussari itp.
Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem na całej trasie wyjazdu (barek, WC, klimatyzacja),
- prom Palermo – Livorno, kabiny 3, 4-osobowe,
- śniadania i obiadokolacje (rozpoczynamy obiadokolacją 2. dnia i kończymy obiadem na
promie 11. dnia), woda do kolacji, pozostałe napoje dodatkowo płatne,
- ubezpieczenie,
- opiekę pilota,
- przewodników lokalnych, bilety wstępu, wyjazd kolejką na Monte Lussari, rejs na Wyspy
Liparyjskie, słuchawki itp.

