
Pielgrzymka do Włoch 

”Odkrywanie Bizancjum i Święto Św. Mikołaja w Bari”  

16-25.05.2018 

Cena: 2600 zł i 220 euro 

 

15/16.05. - Wyjazd z Białegostoku o godz. 00.00, całodzienny przejazd, nocleg w okolicach 

Padwy. 

17.05. Mediolan: 

- Katedra Narodzin Św. Marii – unikatowa gotycka marmurowa katedra, jedna z najbardziej 

znanych budowli we Włoszech i w Europie. Należy do największych kościołów na świecie 

(długość – 157 m, szerokość – 93 m). Spektakularne witraże w chórze katedry również należą 

do największych na świecie. Pierwsza świątynia wczesnochrześcijańska w tym miejscu była 

pod wezwaniem Św. Tekli uczennicy Św. Ap. Pawła i powstała w IV w. 

- Pasaż Wiktora Emanuela – to ekskluzywny pasaż handlowy, zwany też popularnie 

salonem mediolańczyków. Śmiały w swojej formie, z przeszklonym dachem, uwieńczonym 

kopułą, ma mozaikową posadzkę oraz ściany pokryte malowidłami i płaskorzeźbami. Wizyta 

w nim robi ogromne wrażenie. 

- Opera La Scala (zwiedzanie na zewnątrz) – najsłynniejsza scena operowa w Mediolanie i 

we Włoszech i jedna z najsłynniejszych na świecie. Gmach teatru zaprojektował w latach 

1776–1778 architekt Giuseppe Piermarini. Może pomieścić około 3000 osób. 

- Bazylika św. Ambrożego – Wzniesiona w IV w. z woli biskupa Mediolanu, św. 

Ambrożego. Została zbudowana w dzielnicy, w której byli pochowani chrześcijanie 

zamordowani w czasie prześladowań rzymskich. Dlatego właśnie została zadedykowana 

męczennikom i była nazywana Basilica Martyrium. Sam św. Ambroży umieścił w niej 

relikwie świętych: Satyra, Wiktora, Nabora, Witalisa, Gerwazego i Protazego. Został w niej 

też pochowany i od tego czasu zmieniła swą nazwę na obecną. 

- Montecatini Terme –  nocleg. 

18.05. Rzym: 

- „Rzym apostolski” – Bazylika i Plac Św. Piotra, Klasztor „Tre Fontane” – w miejscu 

męczeństwa św. Ap. Pawła, Bazylika Św. Pawła za murami – relikwie Św. Ap. Pawła. 

- Okolice Rzymu –  nocleg. 



19.05. Rzym: 

- „Wczesny chrześcijański Rzym” –  Święte schody z domu Piłata, Bazylika Świętego Jana 

Chrzciciela w Lateranie (głowa św. Anny, Ap. Piotra i Pawła, blat na którym była spożywana 

Ostatnia Wieczerza), Bazylika Santa Maria Maggiore –  Żłobek Chrystusa, i cudowna ikona 

Matki Bożej „Zbawicielki ludu rzymskiego”. 

- „Rzym Starożytny” - Forum Romanum, Rzym Starożytny z Koloseum, Kościół Św. 

Klemensa papieża Rzymu, łuk Św. Konstantyna, Kapitol, Piazza Venezia, Plac Wenecki z 

Pomnikiem Ojczyzny, Bazylika Św. Krzyża Jerozolimskiego z relikwiami Św. Krzyża, który 

przywiozła Cesarzowa Helena. 

- Okolice Rzymu – nocleg. 

20.05. 

- Pompeje – jedno z 3 najlepiej zachowanych starożytnych miast na świecie z okresu grecko–

rzymskiego. Uważane były za jedno z najatrakcyjniejszych miast starożytnego Rzymu. 

Budowle wznoszone były z harmonią i pięknem. Jednak w 79 r. n.e. Pompeje spotkała 

tragedia. Wybuch wielkiego wulkanu, Wezuwiusza spowodował ogromne zniszczenia w 

mieście. Na szczęście popiół wulkaniczny, który zasypał Pompeje doskonale zakonserwował 

budowle i przedmioty, co pozwala nam poznać wygląd rzymskiego miasta i życie jego 

mieszkańców. 

- Salerno – przepiękna barokowa świątynia, gdzie znajdują się relikwie Św. Apostoła 

Mateusza. 

- Przejazd do Tropea –  nocleg. 

21.05. 

- Tropea – Jedna z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych miejscowości we Włoszech. 

Znakiem rozpoznawczym Tropei jest klif, z którego „wyrasta” niezwykłe miasto w bardzo 

ciekawej śródziemnomorskiej architekturze. Poniżej tego klifu jest piaszczysta plaża mieniąca 

się cudownymi kolorami błękitu i turkusu, której centralnym elementem jest tak zwany 

Kościół na Wyspie - Santa Maria Dell'Isola. Możliwość skorzystania z kąpieli słonecznych 

lub spacerów wśród tej malowniczej krainie. 

- Alberobello – urokliwe miasteczko z bajeczną architekturą wpisane na listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Znajduje się tam kościół Św. Antoniego w bardzo oryginalnej i 

nietypowej architekturze wspaniale komponującym się, z całą miejscowością zbudowany w 

XX w. przez jednego z ostatnich mistrzów budownictwa typu trulli. 

- Bari – nocleg. 



22.05. - Bari – największe włoskie miasto nad Adriatykiem. Słynie z posiadania relikwii św. 

Mikołaja. Obchody rocznicy przeniesienia relikwii z Mirr Licyjskich (dzisiejsze Demre-Turcja) 

do Bari wraz ze Świętą Liturgią w świątyni Św. Mikołaja. Zwiedzanie Rosyjskiej Cerkiew 

Św. Mikołaja, czas wolny. 

- Manoppello – Sanktuarium z chustą, na której jest odbita twarz Jezusa Chrystusa. 

- okolice Pescary – nocleg. 

23.05. Rawenna: 

- Bazylika Sant Apolinare in Classe – jeden z wczesnochrześcijańskich zabytków, wpisany  

na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zaliczany także do okresu bizantyńskiego. 

Kościół został konsekrowany w 549 roku przez biskupa Maksymiana. Znajdują się tu 

unikatowe bizantyjskie freski i mozaiki nawet z VII w. 

- Bazylika St. Apolinare Nuovo – wyjątkowa wczesnochrześcijańska świątynia z czasów 

bizantyjskich wybudowana na początku VI w. wpisana na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. Znajdują się tu relikwie św. Apolinarego oraz perełki sztuki ikonograficznej z VI 

w. n.e. 

- Baptysterium Ortodoxów – Jedno z najlepiej zachowanych baptysteriów zbudowanych w 

V w. i jednocześnie najstarszy zabytek Rawenny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Znajduje się tam wyjątkowo piękna mozaika „Chrztu Pańskiego” wraz z 12 

apostołami i chrzcielnicą z V w. 

- Mausoleum of Galla Placida – Galla Placydia była córką Teodozjusza Wielkiego. 

Mauzoleum zbudowane zostało ok. 440 r. w sąsiedztwie świątyni Santa Croce (św. Krzyża). 

Santa Croce została zbudowana na początku V w., na planie krzyża greckiego. Jest to 

przykład architektury pierwszych chrześcijan, w formie prawie niezmienionej od czasów V w. 

- Bazylika San Vitale – znajdują się tu słynne mozaiki zdobiące świątynię San Vitale (św. 

Witalisa). Uznawana jest za jedno z najpiękniejszych i najdonioślejszych dzieł sztuki 

bizantyjskiej. Mozaiki wykonano w VI w., w czasach gdy to miasto było siedzibą 

namiestników bizantyjskich i podlegało rządom cesarza Justyniana I Wielkiego. 

- Okolice Padwy lub Lido di Jesolo – nocleg. 

 

 

 

 

 



24.05. - Świątynia świętego Jana Chrzciciela w Bragora – niezwykły przykład architektury 

bizantyjskiej z VII w. Znajduje się w nim chrzcielnica, w której został ochrzczony wielki 

kompozytor Antonio Vivaldi. 

- Wenecja – Miasto znajdujące się na liście UNESCO, położone na stu wyspach oplecionych 

labiryntem kanałów, którego ulice są pełne wody, o kolorach lazuru i zieleni.  

- Plac św. Marka – zwiedzanie placu, zwanego najpiękniejszym salonem Europy. 

- Most Westchnień, Most Rialto i Pałac Dożów – Brzegi kanałów łączy ok. 400 mostów, 

zwiedzimy najwspanialsze z nich. 

- Świątynia świętego Proroka Zachariasza – znajdują się tu relikwie świętego proroka 

Zachariasza oraz obraz słynnego malarza Giovanniego Belliniego. 

- Czas wolny w Wenecji.  

- Wyjazd do Polski. 

25.05. Zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych. 

 

W cenę wliczono: hotel, śniadania i obiadokolacje (śniadania serwowane: pieczywo, ser, szynka, 

dżem, napoje: kawa, herbata, sok; obiadokolacje serwowane: zupa/przystawka, danie główne, 

sałatka/deser/owoc; napoje do obiadokolacji - dodatkowo płatne), przejazd autokarem o 

podwyższonym standardzie, najnowocześniejszy autokar w Polsce (siedzenia jak w samolocie, 2 razy 

więcej miejsca na nogi, monitor i program animacyjny w fotelu naprzeciwko do indywidualnego 

sterowania, podpórka na nogi, automatycznie rozkładany fotel do pozycji półleżącej), przewodnik 

lokalny, opieka pilota, ojca duchownego, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów objętych 

programem, ubezpieczenie. 

 

W cenę nie wliczono: kolacji w ostatni dzień w Wenecji, dodatkowych atrakcji na życzenie 

pielgrzyma, wydatków własnych, ubezpieczenia od chorób przewlekłych, napojów do obiadokolacji. 

 

Kontakt:  

Julita Markiewicz-Mudź, +48790363631  

e-mail: julita_markiewicz@wp.pl  

 

Cena pielgrzymki może ulec zmianie, ze względu na kurs euro, zmiany cen u lokalnych organizatorów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, gdyby nie było wystarczającej ilości chętnych. 

Pierwszeństwo w uczestnictwie pielgrzymki mają osoby, które zgłoszą się jak najwcześniej. 


