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Zarándoklat Assisi – Róma –
Cascia (Szt. Rita)
Lelki vezetővel
2012. október 20 – 27.

Utazás módja
Elhelyezés

autóbusszal
Időtartam
8 nap
Úti okmányok
személyi igazolvány
Útközben:
3 * szállodában, kétágyas, zuhanyzós / WC-s szobákban
Rómában:
Kempingben, fűthető, kétágyas, zuhanyzós / WC-s faházakban
Ellátás
Félpanzió (reggeli és vacsora)
Részvételi díj
42.990.- Ft + 350.- Euró / fő
Egyágyas szoba felára: 125.- Euró
Kötelező betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 4.000.-Ft / fő

A részvételi díj tartalmazza az utazást autóbusszal és az idegenvezetővel, hét éjszakai szállást
reggelivel és vacsorával, belépőjegyet a Vatikáni Múzeumba, de nem tartalmazza az egyéb
belépőjegyek, vaporetto ill. a római tömegközlekedés árát (ezek várható összege: 34.- €)
1. nap
Budapest – Trieszt – Jesolo // Korai indulás, utazás Szlovénián keresztül
kisebb megállókkal. Ezek egyike Tieszt, ahol rövid városnézést tartunk.
2. nap
Jesolo – Velence – Assisi // Félnapos városnézés Velencében, a cölöpökre épült
házak között (Canal Grande, Szent Márk tér a Székesegyházzal, Campanile, Dózse palota stb.).
Továbbutazás Assisi szent Ferenc városába. (Assisiben született gazdag kereskedő családban a
későbbi Szent Ferenc, aki a háborúból megtérve elhagyta korábbi életét és megalapította a
Ferences Rendet. A szelíd, a világgal és önmagával harmóniában élő ember jelképe. Talán nem is
véletlen, hogy a Clarissa Rend megalapítója, Szent Klára is e város szülötte. )
3. nap
Assisi – Róma // Mise a Szent Ferenc Bazilikában, majd városnézés Assisiben.
Továbbutazás Rómába.
4. nap
Róma
//
Szentmise a Szent Péter Bazilikában. A mise után kezdődik a
városnézés, mely során megtekintik Rómát, Olaszország fővárosát, mely otthont ad a független
Vatikán városnak. (Szent Péter Bazilika, Vatikáni múzeum, Sixtusi Kápolna, Pantheon stb.)
5. nap
Róma / A mai nap reggelén ismét egy szentmisén vesznek részt, majd folytatják
a megkezdett városnézést (San Pietro in Vincoli Bazilika (Michelangelo Mózes szobra),
Colosseum, Forum Romanum, Capitolium, Velence tér, Victor Emanuel emlékmű, Trevi kút, Spanyol
lépcső, Lateráni Szent János Bazilika, Santa Maria Maggiore templom. Szabad idő a városban.
6. nap
Róma - Cascia – Rimini // Az Appenninek változatos hegyvonulatán csodálatos
Umbriai tájaktól övezve jutunk Szent Rita, a reménytelenek segítője városába, kinek teste a
Szent Rita bazilikában nyugszik üvegkoporsóban. Szentmise a Bazilikában, majd megtekintik a
templom és környékének legfontosabb látnivalóit. Továbbutazunk északra, Rimini városába, ahol
sétálhatnak a tengerparton és a hangulatos városban.
7. nap
Rimini – San Marino – Jesolo // Utazás San Marino köztársaságba, mely
különleges helyzeténél fogva vámmentes ország, így a vásárlás az egyik legjobb program a világ
egyik legkisebb köztársaságában. A nap végén utazás Jesolóba.
8. nap
Jesolo – Budapest // Utazás haza, többszöri megszakítással.

