
Római zarándoklat
Montichiari-San Giovanni Rotondo- Róma-Firenze 

7 nap/6 éjszaka
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Elhelyezés: kétágyas fürdőszobás szállodai szobákban (1 éj Montichiariban vagy környékén, 
2 éj san Giovanni Rotondoban vagy környékén, 2 éj Róma mellett, 1 éj Firenze mellett)
Ellátás: reggeli, igény szerint vacsora

Vázlatos program:
1.nap Indulás Gyöngyösről, folyamatos utazás Szlovénián keresztül Olaszországba, délután 
látogatás: Rosa Mistica Fontanelle di Montichiariban, majd a szálláshely elfoglalása 
Montichiariban vagy környékén.

2.nap: Reggeli után utazás Loreto-ba, kegyhely megtekintése, majd tovább utazás, szállás 
elfoglalása San Giovanni Rotondoban vagy környékén. (2 éj)

3.nap: Reggeli után egész napunkat Pió atyának szenteljük, délután látogatás Monte San’t 
Angeloban, majd visszautazás a szállásra.

4.nap: Reggeli után indulás Rómába, délutáni megérkezést követően a városnézés 
megkezdése, majd szállás elfoglalása Róma mellett. (2 éj)

5.nap: Reggeli után az egész napot Rómában töltjük, folytatva a városnézést, majd 
visszatérünk szállásunkra.

6.nap: A délelőttöt még Rómában töltjük, majd elindulunk Firenze melletti szállásunkra. (1 
éj)

7.nap: Reggeli után városnézés Firenzében, majd hazaindulás, érkezés Gyöngyösre a késő 
esti/éjszakai órákban.

Időpont: 2022. október 11-17
Részvételi díj: 159.900 Ft/fő
Fakultatív vacsora 6 db 89 €/fő
Vox-készülék a városnézéshez 4.200 Ft/fő

Betegség-baleset-poggyászbiztosítás 600 Ft/fő/nap (80 éves korig), 4.200 Ft/fő az utazásra
Behajtások, parkoló díjak kb 25 €/fő
City tax: 9 €/fő

A várható belépők árait később tudjuk pontosítani.

A részvételi díj tartalmazza: az utazást autóbusszal a program szerint, csoportkísérő 
idegenvezetőt, 6 éjszaka szállást reggelis ellátással a fent leírtak szerint.

Credo Tours Zarándok Utazási Iroda
Mobil: 06-70-327-4900

e-mail: credotourszarandoklatok@gmail.com



A részvételi díj 385 Ft/ Eur árfolyamig érvényes.

A részvételi díj nem tartalmazza: az igény szerinti vacsora, Vox készülék, BBP biztosítás, a
behajtások, parkoló díjak, city tax,  és a később pontosított belépők költségeit, melyek külön 
fizetendők.

Jelentkezéskor és az utazást megelőzően kérjük, ellenőrizze az érintett illetve célország 
beutazási szabályait, feltételeit a szükséges utazási okmányok és érvényességi idejük 
tekintetében a Konzuli Szolgálat oldalán.

A program minimum 40 fő jelentkezése esetén indul! A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az egyes programpontok felcserélődhetnek a nyitva tartások függvényében.


