
Siostry i Bracia Okregu Śląskiego ZKBS R.P.

Zgodnie z obietnicą poniżej propozycja organizacji wspólnego wyjazdu dla Sióstr i  
Braci Okręgu Śląskiego do Rzymu

pozdrawiam
Roman Pająk – Prezes OŚ ZKBS R.P.

PIELGRZYMKA DO RZYMU
Europejskiego Stowarzyszenia Strzelców Historycznych (EGS)

TERMIN: 29.09 – 05.10.2023

29.09.2023 ( piątek )
Wyjazd autokarem z  Pszczyny o godz.18.00, przejazd do Rzymu ( ok. 20 h )

30.09.2023 ( sobota )
Przyjazd do hotelu w okolice Rzymu ( hotel Villa Margherita 3* w Ladispoli ) , zakwaterowanie w 
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

1.10.2023 ( niedziela )
Śniadanie w hotelu, przejazd autokarem do stacji metra, przejazd metrem do Watykanu.

Godz. 10.30: Spotkanie wszystkich strzelców w mundurach na Piazza del Sant’Uffizio. Wspólny 
przemarsz wszystkich strzelców na Plac św. Piotra 

Godz. 12.00: Udział w modlitwie Anioł Pański z Ojcem Świętym

Po audiencji pieszy spacer po Rzymie: Pałac Anioła, Piazza Navona, Pantheon, Plac i schody Hisz-
pańskie, Fontanna Trevi, Ołtarz Ojczyzny- plac Wenecki, Kapitol, Koloseum. Zwiedzanie obiektów
z zewnątrz.

Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

02.10.2023 ( poniedziałek )
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu przejazd autokarem do stacji metra. Przejazd metrem, zwiedzanie 
Bazyliki św. Sebastiana za murami ora Katakumb sw. Sebastaina. Następnie przejazd metrem do 
Watykanu. 

Godz. 13.45: Spotkanie wszystkich grup pod Obeliskiem na Placu św. Piotra.
Procesja do Bazyliki św. Piotra przez specjalne wejście (środkowa nawa głównej bramy)

Godz. 14.45: Msza Święta i Inwestytura przy ołtarzu katedry w Bazylice św. Piotra celebrowana 
przez dr. Heinera Kocha, arcybiskupa Berlina.
Następnie krótka modlitwa przy grobie Świętego Jana Pawła II (obok Świętego Sebastiana drugiego
patrona strzelców europejskich, EGS)

Godz. 17.00 Parada wszystkich łuczników i formacji na Piazza Pio XII (plac między Placem św. 



Piotra a początkiem Via de la Conziliazone) 
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

3.10.2023 ( wtorek )
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Monte CASSINO. Zwiedzanie Klaszto-
ru, Bazyliki Katedralnej oraz Polskiego Cmentarza Wojennego.
Po południu powrót do hotelu, czas wolny, obiadokolacja i nocleg.

4.10. 2023 r
Śniadanie w hotelu.  Wykwaterowanie i przejazd metrem w mundurze na Plac Św. Piotra.

Godz. 12:00 Udział w audiencji papieskiej u Ojca Świętego

Odjazd do Polski. 

5.10.2023
Planowany powrót do Pszczyny ok. godz.11.00-12.00

CENA:      2.150 zł/os  ( grupa min. 50 os )
                   2.350 zł/os  ( grupa 42 – 49 os )

W CENIE:   

- przejazd autokarem turystycznym, opłaty wjazdowe, parkingi
- przejazdy metrem w Rzymie
- 4 noclegi, 4 śniadania w formie bufetu w okolicy Rzymu ( miejscowość Ladispoli, hotel

Villa Margherita, zakwaterowanie w pokojach 2,3-os z łazienkami )
- 4 obiadokolacje w hotelu 
- pilot -przewodnik na całą trasę
- ubezpieczenie NNW, KL i bagaż TU Signal Iduna Polska SA
- opłata obowiązkowa na TFP i TFG ( 20 zł/os )

 

DODATKOWO PŁATNE:   

1/ bilety wstępów do Katakumb sw. Sebastiana oraz zestawy słuchawkowe : 15 Euro/os ( płatne 
gotówką pilotowi )
2/ taksa klimatyczna w hotelu ok. 8 Euro/os za 4 noclegi ( płatna w recepcji hotelu ) 
2/ dopłata do pokoju 1 -os  500 zł

Dodatkowe informacje:

Termin zgłoszenia – do 30.04.2023r.
Zaliczka: 1.000 zł/os – Płatna w momencie zgłoszenia

Minimalna ilość uczestników – 42 osoby

Zakwaterowanie - Hotel Villa Margherita 3* w Ladispoli, ok. 40 km od centrum Rzymu.  Hotel 
nad Morzem Tyreńskim, blisko plaży.

W wyjeździe mogą brać udział osoby towarzyszące nie będace członkami bractw.




