RZYM 2020
Z okazji 50-lecia odnowienia Ordo Virginum, od 28 do 31 maja 2020 w Rzymie
odbędzie się międzynarodowe spotkanie stanu dziewic.
Chociaż nie znamy jeszcze szczegółów programu spotkania, Centrum Promocji IFŻK
podjęło się organizacji wspólnego wyjazdu dziewic konsekrowanych na to spotkanie.
Z doświadczenia organizowanych wcześniej dwóch wyjazdów do Rzymu i jednego do
Fatimy, jesteśmy świadome, że nie wszystkie panie mają możliwość wyjazdu w tym
terminie lub mają problem ze sfinansowaniem takiej kosztownej wyprawy. Jednak
wasze wsparcie duchowe, na miejscu w Polsce, jest bardzo potrzebne i na nie liczymy.
Noclegi:
Udało się zarezerwować noclegi (na razie 35 miejsc) w sercu Rzymu, w FRATERNA DOMUS
(znamy to miejsce ze wspólnego obiadu na zakończenie naszego ostatniego pobytu w 2016
roku). Można stąd pieszo przejść do Watykanu, na plac Hiszpański, plac Nawony, itp. Autobus
nr 87 sprzed domu zabierze nas do ANTONIANUM, na via Merulana, gdzie, tak jak
poprzednio, odbywać się będzie spotkanie stanu dziewic.
Możliwe są dwa terminy. Panie, które wybiorą dłuższy pobyt mają 2 dni wolne dla siebie.
Proszę zadeklarować już przy zapisie jaki termin wybieracie. Nie możemy zbyt długo
blokować rezerwacji.

od 25.05 do 01.06
pokój 1-osobowy – 395,50 Euro
pokój 2- lub 3-osobowy – 304,50 Euro
pokój 4-osobowy – 269,50 Euro

od 27.05 do 01.06
pokój 1-osobowy – 282,50 Euro
pokój 2- lub 3-osobowy – 227,50 Euro
pokój 4-osobowy – 192,50 Euro

Noclegi są ze śniadaniem, a pokoje z łazienkami i wifi,
Obiad lub obiadokolacja dodatkowo 15 Euro
Klimatyzacja dodatkowo 5 Euro
Przelot:
Na razie mamy tylko ceny Lufthansa z Warszawy. Nie są jeszcze dostępne ceny Wizzair czy
Alitalia.
Lufthansa – 25.05 - 01.06 – cena 880 zł (tylko bagaż podręczny) lub cena 1050 zł z bagażem
do luku (23 kg). Przesiadka we Frankfurcie, a z powrotem w Monachium.
Jest jeszcze czas na zastanowienie jak lecieć. Agencja w Szczecinie nad tym czuwa. Można
przez nią później zamówić bilety lub indywidualnie to zrealizować. Na ostatnią pielgrzymkę
większa grupa leciała z Warszawy, ale była też grupa z Krakowa. Udało się skoordynować
godziny lądowania każdej z grup. Dobrze, aby panie z jednej diecezji dogadały się między sobą
i podjęły wspólną decyzję dotyczącą sposobu i dnia wyjazdu. Teraz jest darmowy autobus
z lotniska Ciampino do Centrum. Ewentualnie same zorganizujemy transport z lotniska.

Prosimy pytania i zgłoszenia skierować do MIRIAM:
Miriam1305@gmail.com lub smiriam@szczecin.opoka.org.pl
telefon kom.: 607397617 lub telefon dom.: 91 4626755

