


ISKRA 2020
WŁOCHY / FRANCJA ?



OPCJA 1 : WŁOCHY 
Opcja 1 zakłada dojazd najkrótszą trasą 

z Krakowa do środkowych Włoch (okolice 
Rzymu), pobyt w jednym miejscu i stamtąd 

codzienne wyjazdy do różnych miejscowości 
śladami świętych (najdłuższa trasa dzienna 

na miejscu: Rzym-Neapol 250 km x 2). 



TRASY 
WE 
WŁOSZECH



• Asyż (św. Franciszek)

• Casia (św. Rita)

• Monte Cassino, Subiaco (św. Benedykt)

• San Giovani Rotondo (Ojciec Pio)

• Neapol (Ojciec Dolindo)

ŚLADAMI ŚWIĘTYCH



• Orvieto / Lanciano (cud eucharystyczny)

• Manopello (całun Cudownego Oblicza)

• Monte San Angelo (Michał Archanioł)

• Rzym (św. Piotr, św. Paweł, …)

• Odpoczynek nad morzem

DODATKOWO



ok. 3100 km + powrót

Kraków-Rzym ok. 1600 km
Rzym-okolice ok. 1500 km 



OPCJA 2 : FRANCJA
W opcji 2 będziemy pielgrzymować do miejsc 

świętych w Belgii i Francji, mamy tu także za cel 
omadlanie ważnych punktów na mapie Europy 
(Bruksela, Paryż). Prawie codziennie przejazd 

w inne miejsce. Zakończenie pielgrzymki 
w Lourdes lub innym miejscu w południowej 

lub centralnej części Francji. Proponowana trasa 
powrotna przez przełęcze Alpejskie. 



TRASA



• Banneux (objawienie Matki Bożej)

• Paryż (Kaplica Cudownego Medalika)

• Montfort-sur-Meu (św. Ludwik de 
Montford – traktat o NMP)

• Lourdes (objawienie Matki Bożej)

ŚLADAMI MATKI



DODATKOWO

• Bruksela

• Lisieux (św. Tereska)

• Mont-Saint-Michel

• Saint-Vincent-de-Paul (św. Wincenty a 
Paulo)

https://www.google.com/search?q=Mont-Saint-Michel&rlz=1C1AVFC_enPL849PL849&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sy_a7m8s9InzZM%253A%252CdjQ7edYiARebeM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kShRJmjR1YpTTgGI-fzGLqg8MVW9w&sa=X&ved=2ahUKEwiBjcK8htPkAhVvwcQBHSKPAt8Q9QEwAHoECAUQBA#imgrc=sy_a7m8s9InzZM:


ok. 3000 km + powrót 
(Lourdes-Kraków 2400 km)



TERMIN

27.06 – 05.07 + powrót
04.07 – 12.07 + powrót
11.07 – 19.07 + powrót



POWRÓT

• Powrót na własną rękę motocyklem

• Powrót zorganizowany

• z Francji ewentualnie możliwość 
powrotu TIR-em



ZAPISY

• Informacje szczegółowe, otwarcie zapisów: 

koniec października 2019

• Zapisy z bezzwrotną zaliczką 200/100 zł

listopad – grudzień 2019

• Formowanie grup, deklaracje, wpłata cd. 

luty – marzec 2020



Uzupełnij ankietę odnośnie 
pielgrzymki w roku 2020:

https://forms.gle/587X3aRmkHUzp5tGA

https://forms.gle/587X3aRmkHUzp5tGA


Sugestie, pomysły, pomoc 
bardzo mile widziane!

kontakt: rajd@swm.pl
Joanna Stożek tel. 601 777 012


