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BEATYFIKACJA JANA PAWŁA IIBEATYFIKACJA JANA PAWŁA IIBEATYFIKACJA JANA PAWŁA IIBEATYFIKACJA JANA PAWŁA II    
 

 

 

28.04.11 

Wyjazd o godz.: 2000 i przejazd przez Czechy i Austrię 
 
29.04.11 

Ok. godz.: 1100 przyjazd do PADWY – zwiedzenie m.in.: Bazyliki Św. Antoniego, plac Prato de 
la Valle – jeden z największych placów miejskich, starówka padewska z Uniwersytetem; 
okolice Bolonii (obiadokolacja i nocleg). 
 
30.04.11 

Śniadanie. Zwiedzanie BOLONII i największego polskiego cmentarza wojennego we Włoszech, 
przejazd do Rzymu (po drodze obiad) – nocne czuwanie na Placu Świętego Piotra lub w innym 
wyznaczonym miejscu (posiłek z suchego prowiantu). 
 
01.05.11 

Śniadanie w formie suchego prowiantu. UDZIAŁ W 

UROCZYSTEJ MSZY BEATYFIKACYJNEJ JANA PAWŁA II; 
przejazd do hotelu w okolicach Rimini (obiadokolacja i nocleg). 
 
02.05.11 

Śniadanie. Wypoczynek w Rimini, przejazd do Loretto – 
nawiedzenie Sanktuarium; obiad; wyjazd do kraju przez Austrię i 
Czechy  
 
03.05.11 

Przyjazd do Gliwic w godzinach popołudniowych. 
 
 

Cena:   1.050 PLN 

 
zawiera: 
- przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video, barek z ciepłymi i zimnymi napojami-napoje dodatkowo 
płatne przez klientów); 
- 2 noclegi w hotelach **/*** (pokoje 2 - 3 osobowe z węzłem sanitarnym); 
- wyżywienie wg programu: 2 śniadania, 1 śniadanie w formie suchego prowiantu, 2 obiady i 2 
obiadokolacje (pierwsze świadczenie – obiadokolacja w dniu 29.04., ostatnie - obiad w dniu 02.05.); 
- ubezpieczenie KL i NNW; 
- opiekę pilota. 
 
Cena nie zawiera kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej w Rzymie.  
 
 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie chęci wyjazdu do 
Przewodniczących Kół lub do Sekretariatu KZ (ul. Konarskiego 18, 
pok.514) 
 



 

 

Informacje dodatkowe: 
 

• Organizatorem wyjazdu jest Terenowa Sekcja Problemowa Gliwic i Powiatu Gliwickiego 
NSZZ „Solidarność”. 

• Komisje Zakładowe deklarują orientacyjną ilość uczestników zgłaszając telefonicznie do 
Biura Terenowego do dnia 10.02.2011 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (1 lub 2 
autokary – 48 lub 96 osób) organizatorzy zastrzegają sobie wprowadzenie limitów 
ilościowych uczestników z poszczególnych KZ. 

• Komisje Zakładowe zbierają zapisy i opłatę rezerwacyjną w kwocie 200 zł. od osoby 
(zapisy tylko łącznie z wpłatą rezerwacyjną!!!) do dnia 21.02.2011 r. 

• Listy uczestników wraz z zebranymi wpłatami muszą zostać dostarczone do Biura 
Terenowego w nieprzekraczalnym terminie 24.02.2011 r. 

• Termin ostatecznej wpłaty całości kosztów pielgrzymki to 29.04.2011 r.  
• Warunkiem zorganizowania pielgrzymki będzie zebranie do dnia 21 lutego chętnych do 

wyjazdu w ilości co najmniej 45 osób (zapis poparty wpłatą co najmniej opłaty 
rezerwacyjnej w kwocie 200 zł. od osoby). 

 


