
Akcja Katolicka zaprasza na  
Pielgrzymkę Dziękczynną do  RZYMU 31.03-04.04.2019 

 
WSTĘPNY PROGRAM:  

 
NIEDZIELA 31.III :# (Warszawa-Modlin:)  
# (Warszawa-Modlin:)  
Zbiórka na Lotnisku w Modlinie godz. 08:30 

Wylot do Rzymu z Modlina godz.10:30 (Ryanair) 
12:45 Lądowanie na lotnisku RZYM-Ciampino;  
# (Berlin-Tegel) 
Wylot do Rzymu z Berlina godz. 11:50  (EasyJet) 
14:00 Lądowanie na lotnisku RZYM-Fiumicino 
 
Transfer do centrum Rzymu (w okolicy Watykanu) – zakwaterowanie  
  
W programie Pielgrzymki m.in. : 
Rzym - „W sercu Kościoła” : Bazylika Św. Krzyża Jerozolimskiego (z relikwiami Męki Pańskiej); 
Nawiedzenie Bazyliki Św. Janów na Lateranie, Baptysterium, Święte Schody; Przejście do Bazyliki 
S.Maria Maggiore. Przejazd metrem do Bazyliki Św. Pawła za Murami 
Rzym: „Starożytna kolebka kultury europejskiej” - Ołtarz Ojczyzny, Kapitol; z zewnątrz: Forum 
Romanum, Forum Trajana, Palatyn, Koloseum; Łuk Konstantyna 
Wieczorny spacer - Rzym: „Place i fontanny” : Przejście od Pl. Św.Piotra do Zamku Św. Anioła, 
Mostem Św. Anioła do Piazza Navona (Fontanna Czterech Rzek). Dalej do Panteonu, Piazza Colonna, 
Parlament, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański i Schody Hiszpańskie 

Zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra 

Wizyta w Domu Polskim im. Jana Pawła II na Via Cassia 1200 - Muzeum Św. Jana Pawła II 
A także : 
Audiencja Generalna z Ojcem Św. Franciszkiem  
MSZA Św. Przy Grobie Św. Jana Pawła II 
MSZA Św. w Kościele Św. Andrzeja i wspólna modlitwa przy Grobie Św. St. 

Kostki 
          MSZA Św. W Kościele Św.Ducha -Rzymskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
 
 
CZWARTEK 04.IV :ok. 08:00 transfer na lotnisko  
ok. 08:00 transfer na lotnisko  
10:20 Wylot do Berlina (EasyJet) 
Lądowanie w Berlinie-Tegel ok. 12:35 

11:30 Wylot do Modlina (Ryanair)  
Lądowanie na lotnisku w Modlinie ok. 13:45 
Zakończenie Pielgrzymki – powrót do domu. 
 
UWAGA! 
Od listopada obowiązują nowe zasady zakupu Bagażu podręcznego w Ryanair: bezpłatnie na pokład można 
wnieść tylko 1szt małego bagażu podręcznego o wym. 40x20x25cm  
Za większy bagaż podręczny: 55x40x20cm (max 10kg) należy dopłacić przy rezerwacji 58zł – dla chętnych! 
Nie zalecamy zakupu dużego bagażu rejestrowanego na 4dni (tzw. bagaż główny) !!  
Pasażerowie EasyJet (wylot z Berlina) -mogą zabrać bezpłatnie tylko 1szt bagażu -o wym:56x45x25cm  
UWAGA!: wymiary i waga bagażu podręcznego są ściśle kontrolowane! 
Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia dotyczące przewozu płynów, kremów i żeli w bagażu podręcznym. Każde opakowanie, w którym 
znajdują się powyższe substancje nie może przekraczać objętości 100 ml i dodatkowo powinny być razem zapakowane w przezroczysty  
zamykany woreczek plastikowy, który należy okazać na wezwanie odpowiednich uprawnionych służb. Zabronione jest przewożenie jakichkolwiek 
kosmetyków w sprayu: dezodoranty, pianki do golenia, itd. Zabronione są także wszelkie przedmioty niebezpieczne: broń, noże, scyzoryki, ale też np. 
nożyczki i pilniczki do paznokci. 
Więcej informacji dostępnych jest na poniższych stronach internetowych: 
http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Itemid=344 
http://www.lotnisko-chopina.pl/content/departure/pl/readbefore.php 



Miejsca w samolocie są numerowane – obowiązują dopłaty za wybranie konkretnego miejsca w trakcie zakładania 
rezerwacji lub przydział miejsc losowy (ważne dla osób które chcą siedzieć razem)!! 
 
 
 
 
Koszt pielgrzymki:  ok. 1600zł   (przy grupie min 50os.)  + koszt przelotu 
 
CENA zawiera: 
− transfery w Rzymie z lotniska/na lotnisko 
− 4x noclegi w Hotelu 2* lub w Domu Pielgrzyma (tuż przy Watykanie) w pok. 2-3-4 os. 
− Śniadania kontynentalne  x4  
− Obiadokolacje (bufet) x4 
− opieka pilota/organizatora  
− ubezpieczenie KL, NNW, BP i Assistance 
 
CENA nie zawiera: 
− koszt transportu na lotnisko/z lotniska w Polsce lub do Berlina 

− koszt biletów wstępu, przewodnika lokalnego, biletów na metro, słuchawek turyst. - 

ok.20EUR -płatne na miejscu 
− posiłki w ciągu dnia: lunch (istnieje możliwość zamówienia wcześniejszego wspólnych 

obiadów w cenie ok.10-15EUR/os -do uzgodnienia) 
− wydatki własne 

− koszt przelotu Modlin-Rzym-Modlin  (lub Berlin-Rzym-Berlin) – w tym opcje dla 

chętnych : duży bagaż podręczny Ryanair, wykup wskazanego miejsca, itp 
*  KOSZTY PRZELOTU ZOSTANĄ ROZLICZONE NA GRUPĘ PO ZAKUPIE IMIENNYCH 

BILETÓW LOTNICZYCH -ABY ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


