
Śladami pierwszych chrześcijan.
Włochy. Rawenna- Rzym.

22-26.11.2021

1 dzień Rawenna

Spotkanie  na  Lotnisku  Warszawa-Modlin   o  godz.  6.00.
O godz.  7:00  -  wylot  do  Bolonii,   o  godz.  9:05  -  przylot  do
Bolonii.  

Transfer  do  Rawenny  (90  km.)  -  miasta  mozaik  i  kultury
bizantyjskiej, do którego pod koniec życia przeniósł się słynny
Dante Alighieri.

Zwiedzanie  Rawenny  z przewodnikiem. W programie między
innymi: Bazylika św. Witalisa, z VI w. - jeden z najcenniejszych,
dekorowanych mozaikami zabytków świata; Mauzoleum Galli
Placydii  -  zewnętrzna   surowość  kryje  prawdziwe  perły
w  postaci  kolorowych  mozaik  bizantyjskich  z  6  stulecia.

W 2021 roku mija 700 lat od śmierci Dante Alighieri - polityka, filozofa, ale przede wszystkim - słynnego poety, autora
„Boskiej komedii”. Grobowiec wybitnego poety znajduje się właśnie w Rawennie. 

Czas na obiad i kawę. Przejazd do Rzymu (360 km). Zakwaterowanie, nocleg. 

2 dzień - 4 dzień Rzym

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta
z przewodnikiem , środkami komunikacji
miejskiej.  W programie między innymi: 

 Arcybazylika św. Jana Chrzciciela    
i św. Jana Ewangelisty. Właśnie na
tym miejscu w IV stuleciu pojawił
się pierwszy na świecie
chrześcijański kościół wraz z
uznaniem chrześcijaństwa jako
pełnoprawnej religii;

 Watykan - Muzea Watykańskie ze
słynną Kaplicą Sykstyńską,
wnętrze bazyliki św. Piotra i plac św. Piotra, 

 Bazylika Matki Bożej Większej ( Santa Maria Maggiore ), jedna z 5 rzymskich bazylik papieskich, z ciekawą 
historią powstania, pięknymi mozaikami wewnątrz, miejscem pochówku Giovanni Lorenzo Berniniego - 
jednego z najwybitniejszych artystów epoki baroku ( wśród jego dzieł: kolumnada z placu Świętego Piotra). 
Jest tu również relikwiarz żłóbka betlejemskiego.

 Bazylika św. Pawła za Murami ( Basilica di San Paolo fuori le mura), gdzie według różnych źródeł był 
pochowany święty apostoł,

 Rzymskie katakumby, gdzie pochowanych zostało około 500 tysięcy chrześcijan, w tym dziesiątki 
męczenników;

 Bazylika św. Piotra w okowach ( Basilica di San Pietro in Vincoli a Colle Oppio) , gdzie znajdują się łańcuchy, 



w które miał być zakuty Święty oraz mauzoleum papieża Juliusza II, część którego stanowi słynna 
rzeźba „Mojżesza” dłuta Michała Anioła. 

Długo można by było wymieniać słynne, ważne, święte i artystyczne atrakcje „Wiecznego miasta”. Nie zabraknie 
spacerów po mieście, zdjęć na Schodach Hiszpańskich czy chwili ciszy w Panteonie, gdzie spoczywa, między innymi, 
Rafael. Każda uliczka czy skrawek Rzymu to pomnik i wielowiekowa historia. Wygodne buty są więc obowiązkowym 
elementem wyjazdu. 

5 dzień

Po śniadaniu – czas wolny.  Po południu wyjazd na lotnisko. 
20:45 - wylot do Warszawy. 
23:10 - planowany przylot do Warszawy na Lotnisko im. Fryderyka Chopina. 

Cena  565 euro zawiera:

 4 noclegi ze śniadaniem w hotelu w Rzymie,
 4 obiadokolacje,
 obsługa transportowa: transfer autokarem z lotniska w Bolonii do Rawenny, transfer do Rzymu,
 koszty komunikacji miejskiej w Rzymie, 
 przewodnik miejscowy w Rawennie i Rzymie,
 bilety wstępu do obiektów w Rawennie oraz do Muzeów Watykańskich i do Katakumb w Rzymie,
 ubezpieczenie,

Dodatkowo płatny przelot: na 20.10.2021 koszt z 1 szt. małego bagażu wynosi około 400 złotych 

 Ryanair Warszawa Modlin -Bolonia - lot FR 5718   
 Wizz Air  Rzym - Warszawa Chopin – lot  W6 1442

Zgłoszenia można dokonać w parafii prawosławnej p. w. św. Sofii Mądrości Bożej przy ul. Puławskiej 568 lub drogą 
mailową: sdybizbanska@gmail.com.  Informacje dodatkowe pod telefonem: 793037007

Wpłata zaliczki na konto 02 1020 1169 0000 8502 0800 9963 z dopiskiem – Rzym, imię, nazwisko. 

WAŻNE! 
Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) co najmniej do 25 października 
2021 r. mają obowiązek:
1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form     (w przypadku problemów
technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione) ORAZ 
2) przedstawienia certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green 
pass, paszport covidowy) – jednego z trzech – zaświadczającego o:

 ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, 
szczepionką zatwierdzoną przez UE LUB

 przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) LUB
 negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 

godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.
Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia. 
Szczegółowe informacje w zakładce poniżej "Wjazd do Włoch".
Bez jednego z tych dokumentów nie będzie można wejść do samolotu, muzeów, restauracji etc. Od 15.10 taki 
wymóg obowiązuje również wszystkie osoby pracujące we Włoszech, co stwarza duży problem ze zrobieniem testu 
na miejscu. 

https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch

https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://app.euplf.eu/#/
mailto:sdybizbanska@gmail.com
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