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      Pierwsza część niniejszego katalogu zawiera przykładowe propozycje  
pielgrzymek. Każdy z załączonych programów może być dowolnie modyfikowany.  
Na tę okoliczność przedłożymy też własne sugestie i wykonamy osobną kalkulację 
kosztów.

      Druga część niniejszego katalogu zawiera wybrane propozycje pielgrzymek,  
które są już zaplanowane i dojdą do skutku. W odniesieniu do tych terminów istnieje  
możliwość stworzenia własnej grupy lub dołączenia mniejszej liczby osób.  
Dla Organizatora – miejsce gratis przy grupie 10 – osobowej.

KALKULACJE – CENY
Profesjonalna obsługa oraz świadczenia na wysokim poziomie – to dla nas sprawa 
priorytetowa. Kalkulacje pielgrzymek zostały wykonane w odniesieniu do dwóch 
rodzajów świadczeń. Pierwsza cena uwzględnia optymalne warunki; bardzo dobre 
wyżywienie, ciekawa lokalizacja hoteli, itp.. Druga cena dotyczy również dobrych, 
standardowych warunków oraz określa minimalny, progowy koszt danej wyprawy.
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ZIEMIA ŚWIĘTA
TELAWIW – HAJfA – TYbErIAdA – TAbgHA – KAfArNAUM – górA TAbor – NAZArETJErYCHo 

bETLEJEM – górA oLIWNA – górA SYJoN – JEroZoLIMA – MorZE MArTWE

PIELGRZYMKA 9 – DNIOWA 
TERMIN: 3-11.02.2013r. oraz 15-23.11.2013r.

dzień 1/2 – WArSZAWA – TELAWIW. Zbiórka na lotniku Okęcie o godz. 21.00.Odprawa  
biletowo - paszportowa i lot do Tel Awiwu. Wylot z Warszawy o 22.50. O 3.40Przylot 
na lotnisko Ben Guriona. Przejazd nadbrzeżną równiną do Cezarei. Zatrzymanie się 
przy wykopaliskach z  pozostałościami forum, amfiteatru, hipodromu i herodiańskiego 
akweduktu.Przejazd do Przejazd do Hajfy. Zwiedzanie  Góry Karmel z kościołem Stella 
Maris. Wczesnym popołudniem zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

dzień 3 – TAbgHA – KAfArNAUM – YArdENIT – górA TAbor. Śniadanie. Wizyta w kościołach 
w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca cudownego rozmnożenia 
chleba.Odwiedzenie kościoła Rozmnożenia. Następnie przejazd północnym brzegiem 
jeziora do Kafarnaum. Dalej -  Góra Błogosławieństw. Rejs drewnianą łodzią po  
Jeziorze Galilejskim. Lśniące szmaragdowo jezioro jest jednym z najbardziej  
malowniczych w Izraelu. Lustro wody znajduje się 210 m. poniżej poziomu Morza 
Śródziemnego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 4 – KANA gALILEJSKA – NAZArET. Śniadanie. Przejazd do Kany Galilejskiej. Zwiedzanie 
kościoła Franciszkanów. Przejazd do Nazaretu. Odwiedzenie Bazyliki Zwiastowania,  
największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie. Ponadto -  kościół św. 
Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu. 

dzień 5 – JArdENIT – JEroZoLIMA. Śniadanie. Przejazd do Yardenitu - symbolicznego miejsca 
chrztu Jezusa. Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabor, miejsca Przemienienia. 
Przejazd do Jerozolimy. Tura objazdowa. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – bETLEJEM – EIN KArEM. Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem: Bazylika Narodzenia  
Pańskiego wybudowana nad Grotą Narodzenia i Grotą Żłóbka. Następnie przejazd na 
Pole Pasterzy. Zwiedzanie kościoław kształcie namiotu oraz grot, w których według  
tradycji mieszkali pasterze. Dalej - wizyta w Ein Karem z uświadczeniem  
franciszkańskiego kościoła Nawiedzenia. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 7 – górA oLIWNA – górA SYJoN – JEroZoLIMA – YAd VASHEM. Śniadanie. Wizyta na 
Górze Oliwnej z  panoramą Starego Miasta. Zwiedzanie kościoła Pater Noster,  kościoła 
klasztornego Dominus Flevit,  Cmentarz Żydowski, Bazylika Agonii (zwana także  
kościołem Wszystkich Narodów). Ogród Oliwny – Getsemani. Przejazd na Górę Syjon: 
kościół Zaśnięcia NMP. Na wschodnim zboczu góry  stoi kościół św. Piotra „In  
Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaprał się 
Jezusa. Dalej -  Wieczernik -  miejsce ostatniej wieczerzy. Przejście pod Ścianę Płaczu. 
Przejazd do YadVashem, Muzeum Historii Holocaustu.Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 8 – JEroZoLIMA – JErYCHo – MorZE MArTWE. Śniadanie. Zwiedzanie Jerozolimy, 
miasta trzech największych monoteistycznych religii świata. Przejście „Via Dolorosa”  - 
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ciągiem wąskich uliczek i umieszczonych przy nich  stacjach Męki Pańskiej do Bazyliki 
Grobu Pańskiego. Przejazd do Jerycho. Uświadczenie Góry  Kuszenia. Przejazd nam 
Morze Martwe, najniżej położonego miejsca na świecie. Czas wolny na kąpiele błotne. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 9 – JEroZoLIMA – TEL AVIV/bUdAPESZT / WArSZAWA. Śniadanie.  Dalszy ciąg pobytu  
w Jerozolimie. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo - paszportowa, 
Wylot do Polski o godz. 6.20. Zakończenie pielgrzymki (ok. 9.30)

KOSZT: 3200/2800zł + 300USD

Zakwaterowanie: hotele ***, pokoje 2,3- osobowe z łazienką – 7 noclegów
Transport: podczas całego pobytu do dyspozycji grupy będzie miejscowy autokar (klimatyzacja, 
wideo, WC, barek);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot, przewodnicy  miejscowi oraz kapłan;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji;
bilety wstępu: wszystkie wejścia zgodnie z programem wliczone są w cenę;
Napiwki: zwyczajowo uiszcza się drobne kwoty dla obsługi hotelowej, przewodnikowa, kierowcy, 
za pomoc przy pakowaniu bagażu, itp.; na cały pobyt – ok. 25 USD.
opłaty lotniskowe oraz wszystkie podatki: wliczone w cenę. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie.

Możliwa jest wersja z uwzględnieniem JordANII. 
Zwiedzanie: góra Nebo, Madaba, Petra, Amman, dżarasz.
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MEKSYK
gUAdELUPA – MExICo CITY – TEoTIHUACAN – TANANgA PUEbLA – CUErNAVACA 

TAxACo – ACAPULCo

PIELGRZYMKA 12 – DNIOWA 
TERMIN: 13-24.02.2013r. oraz 10-21.02.2014r.

dzień 1 – WArSZAWA – MExICo CITY. Spotkanie grupy na lotnisku w Warszawie. Wylot do 
Meksyku poprzez jedno z europejskich miast. Przylot do Mexico City. Transfer do  
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 2 – Śniadanie. MExICo CITY. Tura obiazdowa po mieście. Kościół  Santa Maria  
Chastajova, historyczne centrum i zabytki wokół Placu Zocalo: Katedra, Pałac  
Narodowy z freskami Diego Rivery, Park Chapultepec, Muzeum Antropologiczne.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. MExICo CITY. Msza św. W Sanktuarium Matki Boskiej z Guadelupe.  
Zwiedzanie bazyliki; czas wolny. Dalej – uświadczenie największych piramid Ameryki 
w tzw. „mieście bogów” – Teotihucan: Piramida Księżyca, Piramida Słońca oraz Droga 
Zmarłych. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. MExICo CITY.  Kościół San Juan Bautista, Muzeum Frida Kahlo, Ogrody 
Xochimilco z licznymi kanałami i wspaniałą roślinnością, Uniwersytet. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu.

dzień 5 – Śniadanie. Przejazd do TANANgo dEL AIrE: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego; Msza 
św.. Dalej – przejazd malowniczą trasą pod wulkanami Popocatepetl i Ixtacihuatl do 
PUEbLA. Zwiedzanie: Kościół Santo Domingo, Kaplica Różańcowa i Rynek Parian.  
Tradycyjna obiadokolacja – kurczak z kaktusami czekoladzie. Powrót do miasta  
Meksyk. Nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie. Przejazd do „miasta wiecznej wiosny” CUErNAVACA. Zwiedzanie zespołu 
katedralnego i Zocalo. Dalej – TAxACo. Kościół Santa Prisca. Czas wolny; możliwość 
zrobienia zakupów biżuterii w galeriach „meksykańskiej stolicy srebra”. Następnie  
przejazd do ACAPULCo. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 7 – Śniadanie. ACAPULCo. Pobyt w najsłynniejszym kurorcie Meksyku, położonym nad 
Pacyfikiem. Zwiedzanie panoramiczne miasta z tarasem widokowym nad skałami La 
Quebrada. Udział w pokazie skoków wysokościowych do wody. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu.

dzień 8 – Śniadanie. ACAPULCo. Wypoczynek na plaży. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 9 – Śniadanie. ACAPULCo. Wypoczynek oraz udział w Fiesta Mexicana, fascynującym 

widowisku, przedstawiającym historię Meksyku w folklorze, muzyce, tańcu i śpiewie. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 10 – Śniadanie. ACAPULCo. Wypoczynek na plaży. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 11 – Śniadanie. Przejazd z ACAPULCo do MExICo CITY. Lunch w hacjendzie Vista Hermoza. 

Przejazd na lotnisko. Wylot z Meksyku.
dzień 12 – WArSZAWA – oKĘCIE. Przylot do Polski. Zakończenie pielgrzymki.

Koszt: 8400/7900zł
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Transport: przelot na trasie Warszawa – Mexico City – Warszawa. W Meksyku – transfery  
i przejazdy luksusowym autokarem z pełnym wyposażeniem.
Zakwaterowanie: 10 noclegów hotelach ***, w pokojach dwuosobowych z łazienką. Dopłata do 
pokoju jednoosobowego– 400USD.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu i obiadokolacje wraz z napojami. Obiadokolacje  
Serwowane będą wieczorem w hotelach lub restauracjach jako lunch , w trakcie zwiedzania. Napoje 
płatne dodatkowo 40 USD.
Zwiedzanie: opieka pilota oraz miejscowego przewodnika w Meksyku
Ubezpieczenie: koszty leczenia (30 000 EURO) i następstwa nieszczęśliwych wypadków  
(5 000 EURO).
bilety wstępu: wszystkie wejścia do muzeów i zwiedzanych obiektów w ramach programu,  
wliczone są w cenę wycieczki.
Napiwki: dla boyów hotelowych, pokojówek i kelnerów w restauracjach płatne: 30 USD
opłaty lotniskowe: w ramach ceny 

ProPoZYCJE WYCIECZEK fAKULTATYWNYCH W ACAPULCo (do USTALENIA  
I oPŁACENIA NA MIEJSCU):

rejs Laguna Coyuca
Przyjazd z hotelu na otoczoną górami Lagunę Coyuca, która posłużyła za scenerię do filmu Rambo, 
rejs zadaszoną łodzią po rzece Coyuca pośród tropikalnych ogrodów. Obiad podczas wycieczki. 
Plażowanie na słynnym z wysokich fal wybrzeżu Revolcadero. Czas trwania: około 5 godzin. Około 
60 USD / osoba.

rejs po Zatoce Acapulco + oglądanie skoków ze skał La Quebrada
Rejs statkiem po Zatoce Acapulco a następnie przejazd nad urwisko skalne La Quebrada  
(Acapulco). Obserwacje skoków do wody śmiałków skaczących z 25- i 40-metrowych skał do wód 
oceanu. Czas trwania: ok. 4 – 5 godzin Około 60USD/ osoba
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WŁoCHY
PIZA – rZYM – MENTorELLA – PIETrELCINA – SAN gIoVANNI roToNdo  

MoNTE SAN ANgELo – LorETo 
WYPoCZYNEK NAd AdrIATYKIEM 

NAWIEdZENIE grobU PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PIELGRZYMKA 11 – DNIOWA 
TERMIN: 18-28.07.2013r.

dzień 1/2 – Rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 20.00. Poprzez Czechy i Austrię przejazd  
bezpośrednio do Włoch. Trasa widokowa przez Alpy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. PIZA. Uświadczenie jednego z cudów świata – Krzywej Wieży. Ponadto 
Katedry i Baptysterium. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicach Rzymu.

dzień 4 – Śniadanie. rZYM. Zwiedzanie: Bazylika św. Piotra, następnie objazd autokarem  
z uświadczeniem  Koloseum, Forum Romanum, Palatynu oraz Placu Weneckiego. Dalej 
- Fontanna di Trevi i Schody  Hiszpańskie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 5 – Śniadanie. rZYM. Bazyliki: św. Jana na Lateranie i Santa Maria Maggiore. Dalej –  
przejazd do Sanktuarium Matki Bożej na MENTorELLI. Miejsce w Górach  
Prenestyńskich, które Papież Jan Paweł II odwiedził tuż po rozpoczęciu pontyfikatu. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 6 – Śniadanie. Przejazd do PIETrELCINY. Odwiedzenie rodzinnej miejscowości św. Ojca 
Pio, m.in. jego domu oraz kościoła św. Anny, gdzie słynny stygmatyk otrzymał chrzest. 
Następnie przejazd nad AdrIATYK. Zakwaterowanie w hotelu. Wypoczynek nad  
morzem. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 7 – Śniadanie. Wypoczynek nad AdrIATYKIEM. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 8 – Śniadanie. SAN gIoVANNI roToNdo. Uświadczenie miejsc związanych z życiem  

i działalnością Ojca Pio. Następnie przejazd do MoNTE SAN ANgELo. Pobyt  
w najstarszym we Włoszech sanktuarium – Michała Archanioła, z V wieku.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.  

dzień 9 – Śniadanie. Wypoczynek nad AdrIATYKIEM. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 10 – Śniadanie. Przejazd trasą widokową brzegiem Adriatyku. LorETo. Zwiedzanie Bazyliki 

z Domkiem Świętej Rodziny oraz cmentarzem żołnierzy polskich. Następnie przejazd 
bezpośrednio do Polski. 

dzień 11 – Zakończenie pielgrzymki w godzinach popołudniowych. 

Koszt: 2300/2100zł 
Zakwaterowanie: hotele ***, pokoje 2, 3- osobowe z łazienką – 8 noclegów
Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, video, WC, barek),
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz w Rzymie – przewodnik miejscowy;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków,
Wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji
bilety wstępu oraz dodatkowe koszty związane z realizacją programu: płatne  –  80 EURO 
(m.in. przejazdy komunikacją miejską w Rzymie i S.G. Rotondo, wypożyczenie sprzętu audio  
w bazylikach, wejście na Krzywą Wieżę, opłaty wjazdowe do miast, przewodnicy).
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WŁoCHY
ToSKANIA 

PAdWA – LUKKA – PIZA – SAN gIMIgNANo – SIENA – fLorENCJA – CHIANTI – PorTofINo – WENECJA

WYcIEcZKA 10 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie wycieczki w godzinach porannych. Przejazd do Czech. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu niedaleko granicy z  i Austrią 

dzień 2 – Śniadanie. Trasa widokowa przez Alpy. Po południu dojazd do PAdWY.  Zwiedzanie 
Bazyliki św. Antoniego oraz spacer z uświadczeniem Placu Prato Della Vale.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. Przejazd do LUKKI. Zwiedzanie: Piazza del Mercato, mury obronne oraz  
XI – wieczna katedra św. Marcina. Dalej – PIZA. Uświadczenie jednego z cudów  
świata – Krzywej Wieży. Ponadto katedra oraz baptysterium. Zakwaterowanie w hotelu 
nad Morzem Liguryjskim, który stanowić będzie bazę pobytą. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 4 – Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 5 – Śniadanie. SAN gIMIgNANo. Zwiedzanie średniowiecznego miasta  

z charakterystycznymi kamiennymi wieżami. Ponadto Piazza del Duomo i Piazza Della 
Cisterna. Dalej – SIENA. Katedra św. Katarzyny,  Bazyliki św. Franciszka  z Cudem  
Eucharystycznym z XVIII wieku. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 7 – Śniadanie. Przyjazd do fLorENCJI. Zwiedzanie Bazyliki Santa Maria dei Fiori, Placu 

Miejskiego, Galerii Uffizzi (z zewnątrz) i Złotego Mostu. Następnie przejazd do regionu 
CHIANTI, słynnego z upraw winorośli. Wizyta w winiarni. Zapoznanie się z procesem 
produkcji wina oraz degustacja. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 8 – Śniadanie. Przejazd do PorTofINo. Jest to jedno z najbardziej urokliwych miejsc we 
Włoszech. Zabudowania miasta „przyklejone” do skał, kameralna atmosfera portu oraz 
wody Zatoki Genueńskiej tworzą jedyny i niepowtarzalny nastrój. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu w okolicach Wenecji.  

dzień 9 – Śniadanie. Przejazd do WENECJI. Zwiedzanie miasta: przejażdżka tramwajem wodnym 
po kanale Grande, Most Westchnień, Bazylika św. Marka, Pałac Dożów,  Most Rialto. 
Następnie, poprzez Austrię, przejazd do  Czech. Przybycie do hotelu ok. 22.00.  
Obiadokolacja i nocleg.

dzień 10 – Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Koszt: 2600/2100zł

Zakwaterowanie: hotele ***; pokoje 2,3 – osobowe z łazienką – 9 noclegów;    
Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, wideo, WC, barek)
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot;                                   
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Wyżywienie: 9 śniadań  i 9 obiadokolacji
bilety wstępu: płatne dodatkowo: 50 EURO (karnet wjazdowy do Florencji, wjazd na Krzywą Wieżę 
w Pizie, winiarnia, tramwaj wodny w Wenecji). 
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WŁoCHY
PAdWA – WENECJA – ASYŻ – rZYM  

NAWIEdZENIE grobU bŁogoSŁAWIoNEgo JANA PAWŁA II

PIELGRZYMKA 6 – DNIOWA 
TERMIN: 29.04-4.05.2013r.

dzień 1 –  Rozpoczęcie pielgrzymki w godzinach porannych. Poprzez Czechy i Austrię, przejazd 
bezpośrednio do Włoch. 

dzień 2 –  W godzinach porannych przyjazd do PAdWY. Zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego.  
Dalej - WENECJA. Zwiedzanie miasta: przejażdżka statkiem w okolice centrum, Most  
Westchnień, Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Most Rialto. Zakwaterowanie,  
obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 –  Śniadanie. ASYŻ. Zwiedzanie miasta: Bazylika św. Franciszka, Plac Miejski, Kościół  
św. Klary, Bazylika Santa Maria degli Angeli. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 4 –  Śniadanie. rZYM. Zwiedzanie: Bazylika św. Piotra i Santa Maria Maggiore. Dalej – 
Rzym starożytny: Koloseum oraz tura objazdowa z uświadczeniem Forum Romanum,  
Palatynu i Placu Weneckiego. Następnie spacer do Fontanny  di Trevi oraz Schodów 
Hiszpańskich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 5 –  Śniadanie. rZYM. Zwiedzanie bazyliki św. Jana na Lateranie. Następnie wyjazd  
w kierunku Polski. 

dzień 6 –  Zakończenie pielgrzymki w godzinach popołudniowych. 

Koszt: 990/930zł

Zakwaterowanie: hotele ***; pokoje 2,3 – osobowe z łazienką – 3 noclegi; 
Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, wideo, WC, barek);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz w Rzymie -  przewodnik miejscowy;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje;
bilety wstępu oraz pozostałe koszty dewizowe związane z realizacją programu: płatne  
dodatkowo – 90 EURO; (m.in. karnety na przejazdy w Rzymie, przewodnik, wypożyczenie sprzętu 
audio w bazylikach, tramwaj wodny w Wenecji).
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SANKTUArIA EUroPY
frANCJA – HISZPANIA – PorTUgALIA – PArYŻ – LoUrdES – SAN SEbASTIAN 
bUrgoS – SANTIAgo dE – CoMPoSTELLA – fATIMA – LIZboNA – MAdrYT 

SArAgoSSA – MoNTSErrAT – bArCELoNA – AVIgNoN – LA SALETTE

PIELGRZYMKA 17 – DNIOWA

bEZ NoCNYCH PrZEJAZdóW!!!

dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 3.00. Przejazd do Belgii. Nocleg w hotelu. 
dzień 2 – Śniadanie. Przejazd do PArYŻA. Tura objazdowa oraz uświadczeniem Łuku  

Triumfalnego, Pól Elizejskich i Placu Concorde. Ponadto – wjazd  na Wieżę Eiffla.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. PArYŻ. Wyspa Cite z wybitnym przykładem architektury gotyckiej - Katedrą 
Notre Dame, Świętą , Pałacem Sprawiedliwości i Kaplicą Cudownego Medalika  
Popołudniowy cykl zwiedzania to Pałac Królewski i Luwr. Dla chętnych - przejażdżka 
statkiem po Sekwanie (koszt: ok.12 Euro). Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. Pobyt w winnicy. Zapoznanie się z procesem produkcji wina wraz  
z degustacją; możliwość zrobienia zakupów. Przejazd do LoUrdES. Obiadokolacja  
i nocleg hotelu.

dzień 5 – Śniadanie. LoUrdES. Odwiedzenie groty Objawień, katedry oraz miejsc związanych  
z życiem św. Bernadety. Czas wolny. Wieczorem - procesja ze świecami. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu              

dzień 6 – Śniadanie. Przejazd do SAN SEbASTIAN.  Trasa widokowa brzegiem Oceanu  
Atlantyckiego z uświadczeniem Starówki i miejsca spoczynku Rodziny Królewskiej. 
Dalej - bUrgoS. Zwiedzanie Katedry oraz spacer fragmentem szlaku El Camino.  
Obiadokolacja  i nocleg w hotelu

dzień 7 – Śniadanie. Przejazd do SANTIAgo dE CoMPoSTELLA. Pobyt w średniowiecznym 
opactwie św. Jakuba Apostoła. Zwiedzanie romańskiej katedry z relikwiami Świętego. 
Spacer kamiennymi uliczkami Starego Miasta. Przejazd do Fatimy. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu.

dzień 8 – Śniadanie. fATIMA: Odwiedzenie miejsc Objawień Matki Bożej oraz Bazyliki Fatimskiej. 
Udział w różańcu i procesji eucharystycznej. Zwiedzanie wioski Ajustrel – miejsca  
urodzenia Św. Łucji i Valinhos – miejsca Objawień Anioła Portugalii. Do dyspozycji 
będzie również wolny czas na indywidualną modlitwę i refleksję. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu.

dzień 9 – Śniadanie. fATIMA. Dalszy ciąg pobytu. Wyjazd nad oCEAN ATLANTYCKI do Nazare. 
Wypoczynek, kąpiel. Dalej – obIdoS. Zwiedzanie zamku i murów obronnych z czasów 
panowania Maurów. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 10 – Śniadanie. Przejazd do  LIZboNY. Zwiedzanie miasta: katedra, Parca do Comercio, 
Dolne  miasto z Placem Rossio, klasztor Hieronimów, dom św. Antoniego, pomnik 
Odkrywców, Wieża Betlejemska. Przejazd do Fatimy. Powrót do Fatimy. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu. 
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dzień 11 – Śniadanie. Przejazd do MAdrYTU. Krótka tura objazdowa z uświadczeniem centrum  
i Pałacu Królewskiego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu

dzień 12 – Śniadanie. Przejazd do SArAgoSSY. Zwiedzanie Bazyliki katedralnej Nuestra Senora de 
Pilar. Przejazd do hotelu – Wybrzeże Costa Brava. Obiadokolacja i nocleg.         

dzień 13 – Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 14 – Śniadanie. Przejazd do MoNTSErrAT. Zwiedzanie sanktuarium maryjnego z Bazyliką 

Matki Bożej oraz częścią klasztoru benedyktynów. Dalej - bArCELoNA. Zwiedzanie: 
Katedra św. Eulalii, Sagrada Familia, Santa Maria del Mar, Plaza Puerta de la Paz, Las 
Ramblas. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 15 – Śniadanie. Przejazd do Francji. Zwiedzanie AWINIoNU: Pałac Papieży, Katedra Notre 
Dame – Doms i Most St. Benezet. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 16 – Śniadanie. Przejazd do LA SALETTE. Zwiedzanie alpejskiego sanktuarium. Przejazd do 
hotelu na obiadokolację i nocleg tranzytowy.

dzień 17 – Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Zakończenie pielgrzymki w godzinach nocnych.

KOSZT: 3700/3300zł

Zakwaterowanie: hotele **/***, pokoje 2,3 – osobowe – 16 noclegów;
Transport: luksusowy zachodni autokar (video, WC, barek, klimatyzacja);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz kapłan;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków; 
Wyżywienie: 16 śniadań i 15 obiadokolacji;
bilety wstępu oraz pozostałe koszty dewizowe związane z realizacją programu: 130 EURO

SANKTUArIA EUroPY
NIEMCY – frANCJA – HISZPANIA – PorTUgALIA – ALToTINg – LA SALETTE 

AVIgNoN – LoUrdES – fATIMA – LIZboNA – SEWILLA – CordobA  
MoNTSErrAT – bArCELoNA – CoSTA brAVA – ArS

PIELGRZYMKA 15 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 4.00. Przejazd do Czech. Obiadokolacja i nocleg  
w hotelu 

dzień 2 – Przyjazd do ALToTINg. Pobyt w sanktuarium maryjnym Bawarii. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu. 

dzień 3 – Śniadanie. Przjazd do LA SALETTE. Nawiedzenie alpejskiego sanktuarium maryjnego. 
Obiadokolacja  i nocleg w Domu Pielgrzyma Księży Saletynów

dzień 4 – Śniadanie. Przejazd do AWINIoNU. Zwiedzanie Pałacu Papieży, Katedry Notre Dame – 
Doms oraz Mostu St.Benezet. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w LoUrdES.

dzień 5 – Śniadanie. LoUrdES. Odwiedzenie groty Objawień, katedry oraz miejsc związanych  
z życiem św. Bernadety. Czas wolny. Wieczorem - procesja ze świecami. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu. 

dzień 6 – Śniadanie. Przejazd północną częścią Hiszpanii do fATIMY. Obiadokolacja i nocleg  
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w hotelu.         
dzień 7 – Śniadanie. fATIMA: Odwiedzenie miejsc Objawień Matki Bożej oraz Bazyliki Fatimskiej. 

Udział w różańcu i procesji eucharystycznej. Do dyspozycji będzie również wolny czas 
na indywidualną modlitwę i refleksję. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 8 – Śniadanie. fATIMA. Dalszy ciąg pobytu. Wyjazd nad oCEAN ATLANTYCKI.  
Wypoczynek. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 9 – Śniadanie. LIZboNA. Zwiedzanie katedry oraz kościoła św. Antoniego. Przejazd przez 
most „25 kwietnia” nad rzeką Tag. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.  

dzień 10 – Śniadanie. SEWILLA. Zwiedzanie dawnej arabskiej fortecy Alkazar, Santa Cruz oraz 
gotyckiej katedry La Girarda – największej i najwspanialszej w Hiszpanii. Ponadto Plac 
Hiszpański z symbolami i odniesieniami do różnych Regionów tego kraju, Złota Wieża 
i arena walki byków. Dalej – CordobA; jedno z najwspanialszych miast  Andaluzji – 
bogate w zabytki kultury arabskiej i europejskiej wczesnego średniowiecza. Mieszanka 
stylów i religii. Uświadczenie m. in. Meczetu Mezquita –  wybitnego przykładu kultury 
mauretańskiej oraz dzielnicy żydowskiej. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 11 – Śniadanie. Przejazd trasą widokową brzegiem Morza Śródziemnego. Zakwaterowanie  
w hotelu na Wybrzeżu Costa Brava. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 12 – Śniadanie. MoNTSErrAT. Zwiedzanie  sanktuarium maryjnego z Bazyliką Matki Bożej 
oraz częścią klasztoru benedyktynów. Następnie przejazd do bArCELoNY. Zwiedzanie: 
Katedra św. Eulalii, Sagrada Familia, Santa Maria del Mar, Plaza Puerta de la Paz, Las 
Ramblas. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 13 – Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.       
dzień 14 – Śniadanie. Wczesny wyjazd z hotelu. Przejazd do Francji. ArS. Przybycie do grobu św. 

Jana Marii Vianney słynnego spowiednika, patrona proboszczów. Zwiedzanie bazyliki. 
Dalej - przejazd nocną Bezpośrednio do Polski.

dzień 15 – Zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.

KOSZT: 3400/3100zł

Zakwaterowanie: hotele **/***, pokoje 2,3 – osobowe – 13 noclegów;
Transport: luksusowy zachodni autokar (video, WC, barek, klimatyzacja);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz kapłan;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków; 
Wyżywienie: 13 śniadań i 13 obiadokolacji;
bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: 120 EURO
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SANKTUArIA EUroPY
PorTUgALIA – HISZPANIA – LIZboNA – fATIMA – NAZArE – CoIMbrA  

SANTIAgo dE CoMPoSTELLA

PIELGRZYMKA 6 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki w godzinach porannych. Transfer na lotnisko.Wylot do  
Portugalii. Przylot do LIZboNY. Tura objazdowa po mieście. Transfer dohotelu.  
Obiadokolacja i nocleg.

dzień 2 – Śniadanie. LIZboNA. Zwiedzanie miasta: dzielnica Alfama, katedra, Parca do Comercio, 
Dolne miasto z Placem Rossio, klasztor Hieronimów, pomnik Odkrywców, Wieża  
Betlejemska. Przejazd do fATIMY. Odwiedzenie miejsc Objawień Matki Bożej oraz  
Bazyliki Fatimskiej. Udział w różańcu i procesji eucharystycznej. Zakwaterowanie,  
obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 3 – Śniadanie. fATIMA. Dalszy ciąg pobytu. Do dyspozycji będzie czas wolny na  
indywidualną modlitwę i refleksję. Następnie wyjazd do NAZArE. Wypoczynek nad 
oCEANEM ATLANTYCKIM. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. Wczesny wyjazd do SANTIAgo dE CoMPoSTELLA. Uświadczenie i pobyt 
w średniowiecznym opactwie św. Jakuba. Ponadto spacer po Starówce. Powrót do 
Fatimy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 5 – Śniadanie. CoIMbrA. Zwiedzanie dawnej stolicy Portugalii; m. in. Katedry, Nowego 
klasztoru św. Klary oraz kaplicy SS. Karmelitanek, gdzie przebywała św. Łucja. Powrót 
do fATIMY. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie. Przejazd do LIZboNY. Transfer na lotnisko. Przylot do Polski Zakończenie 
pielgrzymki.

Koszt: 2000/1800zł + 300 Euro

Zakwaterowanie: hotele ***, pokoje 2,3 – osobowe – 5 noclegów;
Transport: luksusowy zachodni autokar (video, WC, barek, klimatyzacja);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz kapłan;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków; 
Wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji;
bilety wstępu płatne są dodatkowo: ok. 80 EURO
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PArYŻ
bErLIN – brUKSELA 

PIELGRZYMKA 6 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki. Przejazd do bErLINA. Tura objazdowa po mieście  
z uwzględnieniem Bramy Brandenburskiej, Parlamentu, Muru Berlińskiego i Alei Unter 
den Linden Następnie przejazd nocny do Belgii.

dzień 2 – Przed południem przyjazd do  brUKSELI. Zwiedzanie: dzielnica Unii Europejskiej, Pałac 
Sprawiedliwości, Pałac Królewski, Atomium. Ponadto Grand Place z Ratuszem oraz 
fontanna Manekin Pis. Obiadokolacja we własnym zakresie. Nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. PArYŻ. Tura objazdowa  z uświadczeniem ważniejszych miejsc stolicy  
Francji. Między innymi - Łuk Tryumfalny oraz spacer po Polach Elizejskich. Wzgórze  
Montmartre, Bazylika Sacre Coer. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 4 – Śniadanie. WErSAL. Zwiedzanie rezydencji i ogrodów królewskich. Powrót do  
PArYŻA. Wyspa Cite z wybitnym przykładem architektury gotyckiej - Katedrą Notre 
Dame, Świętą Kaplicą i Pałacem Sprawiedliwości. Popołudniowy cykl zwiedzania to 
Centrum Pompidou, Pałac Królewski i Luwr. Ponadto Plac Pigalle i Plac Blanche  
(Moulin Rouge). Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczy zapewne wieczorna  
przejażdżka statkiem spacerowym po Sekwanie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 5 – Śniadanie. PArYŻ. Opera, Wieża Eiffla (II poziom), czas wolny. Po południu - wyjazd  
w kierunku Polski.

dzień 6 – Zakończenie pielgrzymki w godzinach popołudniowych.

Koszt: 990/930zł

Zakwaterowanie: hotele; pokoje 2,3-osobowe z łazienką – 3 noclegi;
Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, WC, wideo, barek);
Wyżywienie: 3 śniadania i 2 obiadokolacje;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot – przewodnik;
bilety wstępu oraz pozostałe koszty dewizowe związane z realizacją programu - płatne:  
130 Euro (m.in. Luwr, Wieża Eiffla Łuk Tryumfalny, Wersal, przejażdżka statkiem po Sekwanie).
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SANKTUArIA frANCJI 
orAZ HISZPANIA – WYbrZEŻE CoSTA brAVA 

ArS – PArAY LE MoNIAL – AVIgNoN – CArCASSoNNE – WYbrZEŻE 
CoSTA brAVA – bArCELoNA – MoNTSErrAT – LA SALETTE

PIELGRZYMKA 10 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 00.30. Przejazd do Niemiec. Zwiedzanie obozu 
koncentracyjnego w dACHAU. Dalej - przejazd do Francji. Zakwaterowanie w hotelu.  
Obiadokolacja i nocleg.

dzień 2 – Śniadanie. Przejazd do ArS. Uświadczenie grobu św. Jana Marii Vianey’a, patrona 
proboszczów. Dalej – przejazd do PArAY le MoNIAL. Zwiedzanie romańskiego  
kościoła z relikwiami św. Marii Alacoque, miejsca kultu Serca Pana Jezusa.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu

dzień 3 – Śniadanie. Zwiedzanie AWINIoNU. Pałac Papieży, Katedra Notre Dame – Doms, Most 
St.  Benezet. Dalej – przejazd nad MorZE ŚródZIEMNE. Wypoczynek na plaży.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. Przejazd do CArCASSoNNE. Zwiedzanie średniowiecznej Starówki z katedrą 
i podwójnym pasem murów obronnych. Dalej – przejazd na Wybrzeże CoSTA brAVA. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 5 – Śniadanie. Wypoczynek nad morzem.  Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 6 – Śniadanie. Wczesny wyjazd. MoNTSErrAT. Zwiedzanie  sanktuarium maryjnego  

z Bazyliką Matki Bożej oraz częścią klasztoru benedyktynów. Następnie przejazd do 
bArCELoNY. Zwiedzanie: Katedra św. Eulalii, Sagrada Familia, Santa Maria del Mar, 
Plaza Puerta de la Paz, Las Ramblas. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 7 – Śniadanie. Wypoczynek nad morzem.  Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 8 – Śniadanie. Wczesne śniadanie. Przejazd do LA SALETTE. Uświadczenie i pobyt  

w alpejskim sanktuarium maryjnym. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 9 – Śniadanie. Dalszy ciąg pobytu w LA SALETTE. Następnie przejazd bezpośrednio do 

Polski. 
dzień 10 – Zakończenie pielgrzymki około południa.

KOSZT: 2700/2300zł

Zakwaterowanie: hotele **/***, pokoje 2,3 – osobowe – 8 noclegów;
Transport: luksusowy zachodni autokar (video, WC, barek, klimatyzacja);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz kapłan;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków; 
Wyżywienie: 8 śniadań kontynentalnych + ser i wędlina i 8 obiadokolacji (dwudaniowe posiłki + deser);
bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: 110 EURO.
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SANKTUArIA frANCJI
PArYŻ – NEVErS – LoUrdES 

LAZUroWE WYbrZEŻE 
AVIgNoN – PArAY LE MoNIAL – KoLoNIA

PIELGRZYMKA 11 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 2.00. Przed południem przyjazd do drEZNA.  
Zwiedzanie: Stare Miasto, Pałac Królów i Elektorów, Opera, Zwinger, odbudowana 
świątynia Frauenkirche. Dalej - przejazd do Francji. Wieczorem zakwaterowanie  
w hotelu. Kolacja we własnym zakresie. Nocleg.

dzień 2 – Śniadanie. Około południa przyjazd do PArYŻA. Następnie tura objazdowa  
z uświadczeniem ważniejszych Miejsc Stolicy Francji: Opera, Wieża Eiffla, Wzgórze 
Montmartre, Bazylika Sacre Coer. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. PArYŻ. Wyspa Cite z wybitnym przykładem architektury gotyckiej - Katedrą 
Notre Dame, Świętą Kaplicą i Pałacem Sprawiedliwości. Popołudniowy cykl zwiedzania 
to Centrum Pompidou, Pałac Królewski i Luwr. Ponadto Plac Blanche, Łuk Tryumfalny 
i Pola Elizejskie. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczy zapewne wieczorna  
przejażdżka statkiem spacerowym po Sekwanie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. PArYŻ. Pałac Chaillat z perspektywą na Wieżę Eiffla, Plac Zgody i dzielnica 
XXI wieku La Defence. Następnie przejazd do WErSALU. Zwiedzanie komnat i ogrodów 
królewskich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 5 – Śniadanie. NEVErS. Pobyt w sanktuarium św. Bernadety. Przejazd do LoUrdES.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie. LoUrdES. Odwiedzenie groty Objawień, katedry oraz miejsc związanych  
z życiem św. Bernadety. Czas wolny. Wieczorem - procesja ze świecami. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu. 

dzień 7 – Śniadanie. Przejazd nad Morze Śródziemne. Zakwaterowanie w hotelu. Wypoczynek  
na plaży. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 8 – Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 9 – Śniadanie. Wczesny wyjazd z hotelu. Zwiedzanie AWINIoNU. Pałac Papieży,  

Katedra Notre Dame – Doms, Most St. Benezet. Dalej - przejazd do PArAY LE MoNIAL. 
Uświadczenie miejsca związanego z życiem i działalnością św. Małgorzaty Marii  
Alacoque i kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obiadokolacja i nocleg w hotelu

dzień 10 – Śniadanie. KoLoNIA. Zwiedzanie gotyckiej katedry. Przejazd nocą do Polski. 
dzień 11 – Zakończenie pielgrzymki w godzinach porannych.

KOSZT: 2750/2300zł
Zakwaterowanie: hotele **/***, pokoje 2,3 – osobowe – 9 noclegów;
Transport: luksusowy zachodni autokar (video, WC, barek, klimatyzacja);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz kapłan;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków; 
Wyżywienie: 9 śniadań i 8 obiadokolacji;
bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: 90 EURO.
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SANKTUArIA frANCJI 
orAZ HISZPANIA

PArYŻ – ZAMKI NAd LoArĄ – LoUrdES – CArCASSoNNE – WYbrZEŻE CoSTA brAVA 
bArCELoNA – MoNTSErrAT – AVIgNoN – LA SALETTE – ArS – PArAY LE MoNIAL – ALToTTINg – PILZNo

PIELGRZYMKA 13 – DNIOWA
dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 2.00. Przed południem przyjazd do drEZNA.  

Zwiedzanie: Stare Miasto, Pałac Królów i Elektorów, Opera, Zwinger, odbudowana świątynia  
Frauenkirche. Dalej – przejazd do Francji. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu.  Nocleg.

dzień 2 – Śniadanie. Około południa przyjazd do PArYŻA. Następnie tura objazdowa  
z uświadczeniem ważniejszych Miejsc Stolicy Francji: Opera, Wieża Eiffla, Wzgórze Montmartre, Bazylika 
Sacre Coer. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. PArYŻ. Wyspa Cite z wybitnym przykładem architektury gotyckiej - Katedrą Notre Dame, 
Świętą Kaplicą i Pałacem Sprawiedliwości. Popołudniowy cykl zwiedzania to Centrum Pompidou, Pałac 
Królewski i Luwr. Ponadto Plac Blanche, Łuk Tryumfalny i Pola Elizejskie. Wielu niezapomnianych  
wrażeń dostarczy zapewne wieczorna przejażdżka statkiem spacerowym po Sekwanie. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. PArYŻ. Pałac Chaillat z perspektywą na Wieżę Eiffla, Plac Zgody i dzielnica XXI wieku La 
Defence. Następnie przejazd do WErSALU. Zwiedzanie komnat i ogrodów królewskich. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu. 

dzień 5 – Śniadanie.  Zwiedzanie zamku AMboISSE w Dolinie Loary oraz KATEdrY ŚW. MArCINA w ToUrS. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Lourdes.

dzień 6 – Śniadanie. LoUrdES. Odwiedzenie groty Objawień, katedry oraz miejsc związanych z życiem św.  
Bernadety. Czas wolny. Wieczorem - procesja ze świecami. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 7 – Śniadanie. Przejazd do CArCASSoNNE. Zwiedzanie średniowiecznej Starówki z katedrą i podwójnym  
pasem murów obronnych. Dalej – przejazd na Wybrzeże CoSTA brAVA. Obiadokolacja i nocleg  
w hotelu.

dzień 8 – Śniadanie. Wczesny wyjazd. MoNTSErrAT. Zwiedzanie  sanktuarium maryjnego z Bazyliką Matki Bożej 
oraz częścią klasztoru benedyktynów. Następnie przejazd do bArCELoNY. Zwiedzanie: Katedra św.  
Eulalii, Sagrada Familia, Santa Maria del Mar, Plaza Puerta de la Paz, Las Ramblas. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu. 

dzień 9 – Śniadanie. Wypoczynek nad morzem.  Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 10 – Śniadanie. Wczesny wyjazd z hotelu. Zwiedzanie AWINIoNU. Pałac Papieży, Katedra Notre Dame – 

Doms, Most St. Benezet. Dalej – przejazd do LA SALETTE. Uświadczenie i pobyt w alpejskim  
sanktuarium maryjnym. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 11 – Śniadanie. Przejazd do ArS. Uświadczenie grobu św. Jana Marii Vianey’a, patrona proboszczów. Dalej 
– przejazd do PArAY le MoNIAL. Zwiedzanie romańskiego kościoła z relikwiami św. Marii Alacoque, 
miejsca kultu Serca Pana Jezusa. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 12 – Śniadanie. Przejazd do ALToTTINg. Pobyt w  bawarskim sanktuarium maryjnym. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu w Czechach.

dzień 13 – Śniadanie. Przejazd do PILZNA. Zwiedzanie najsłynniejszego browaru w Czechach -  Pilsner. Zapoznanie 
się z procesem produkcji piwa, podziemiami oraz degustacją. Przejazd do Polski. Zakończenie  
pielgrzymki w godzinach wieczornych.

KOSZT: 3300/3100zł

Zakwaterowanie: hotele **/***, pokoje 2,3 – osobowe – 12 noclegów;
Transport: luksusowy zachodni autokar (video, WC, barek, klimatyzacja);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz kapłan;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków; 
Wyżywienie: 12 śniadań i 12 obiadokolacji;
bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: 90 EURO.



17

Podróżuj z klasą...

17

SANKTUArIA frANCJI
PArYŻ – NEVErS – LoUrdES – LA SALETTE – PArAY LE MoNIAL – KoLoNIA

PIELGRZYMKA 10 – DNIOWA
dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 2.00. Przed południem przyjazd do drEZNA.  

Zwiedzanie: Stare Miasto, Pałac Królów i Elektorów, Opera, Zwinger, odbudowana 
świątynia Frauenkirche. Dalej - przejazd do Francji. Wieczorem zakwaterowanie  
w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 2 – Śniadanie. Około południa przyjazd do PArYŻA. Następnie tura objazdowa  
z uświadczeniem ważniejszych Miejsc Stolicy Francji: Opera, Wieża Eiffla, Wzgórze 
Montmartre, Bazylika Sacre Coer. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. PArYŻ. Wyspa Cite z wybitnym przykładem architektury gotyckiej - Katedrą 
Notre Dame, Świętą Kaplicą i Pałacem Sprawiedliwości. Popołudniowy cykl zwiedzania 
to Centrum Pompidou, Pałac Królewski i Luwr. Ponadto Plac Blanche, Łuk Tryumfalny 
i Pola Elizejskie. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczy zapewne wieczorna  
przejażdżka statkiem spacerowym po Sekwanie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. PArYŻ. Pałac Chaillat z perspektywą na Wieżę Eiffla, Plac Zgody i dzielnica 
XXI wieku La Defence. Następnie przejazd do WErSALU. Zwiedzanie komnat i ogrodów 
królewskich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 5 – Śniadanie. NEVErS. Pobyt w sanktuarium św. Bernadety. Przejazd do LoUrdES.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie. LoUrdES. Odwiedzenie groty Objawień, katedry oraz miejsc związanych  
z życiem św. Bernadety. Czas wolny. Wieczorem - procesja ze świecami. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu. 

dzień 7 – Śniadanie. Przejazd do LA SALETTE. Uświadczenie i pobyt w alpejskim sanktuarium 
maryjnym. Obiadokolacja i nocleg w domu pielgrzyma księży Saletynów.

dzień 8 – Śniadanie. Wczesny wyjazd z hotelu. Zwiedzanie AWINIoNU. Pałac Papieży,  
Katedra Notre Dame – Doms, Most St. Benezet. Dalej - przejazd do PArAY LE MoNIAL. 
Uświadczenie miejsca związanego z życiem i działalnością św. Małgorzaty Marii  
Alacoque i kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obiadokolacja i nocleg w hotelu

dzień 9 – Śniadanie. KoLoNIA. Zwiedzanie gotyckiej katedry. Przejazd nocą do Polski. 
dzień 10 – Zakończenie pielgrzymki około południa.

KOSZT: 2600/2400zł

Zakwaterowanie: hotele **/***, pokoje 2,3 – osobowe – 8 noclegów;
Transport: luksusowy zachodni autokar (video, WC, barek, klimatyzacja);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz kapłan;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków; 
Wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji;
bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: 90 EURO.
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PrAgA 
KArLSTEIN – KUTNA HorA

WYcIEcZKA 4 – DNIOWA            

dzień 1 – Rozpoczęcie wycieczki o godzinie 5.00. Przejazd do  KUdoWY Zdr. Zwiedzanie  
KAPLICY CZASZEK. Postój na przejściu granicznym. Możliwość zakupienia waluty. 
Przejazd do Czech. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Pragi. Obiadokolacja  
i nocleg.

dzień 2 – Śniadanie. PrAgA. Zwiedzanie: Wzgórze Strachov z tarasem widokowym i stadionem, 
Zbrojownia, Loreta, Hradczany, kompleks zamkowy, Katedra św. Wita, Złota Uliczka  
z domem Franca Kafki Most Karola Mała Strana. Dalej - Plac Wacława  
z uświadczeniem pomnika patrona Czech oraz gmachu Opery Narodowej.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. Zwiedzanie zamku Karlstein i  najciekawszych  w CZESKIM KrASIE jaskiń  
i średniowiecznej mennicy KoNEPrUSY. Powrót do hotelu późnym popołudniem. 
Wcześniejsza obiadokolacja. Nocleg w hotelu. 

dzień 4 – Śniadanie. Przejazd do KUTNEJ HorY. Zwiedzanie bazyliki św. Barbary oraz spacer 
po Starówce. Wyjazd w kierunku Polski. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach  
wieczornych.

Koszt: 700/590zł 

Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, WC, wideo, barek)
Zakwaterowanie: hotel** w okolicach Pragi; pokoje 2,3 – osobowe z łazienką – 3 noclegi; 
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje;
Zwiedzanie: opieka pilota; 
bilety wstępu oraz pozostałe koszty dewizowe: płatne; 20 EURO.



19

Podróżuj z klasą...

19

CZTErY SToLICE
PrAgA – WIEdEŃ – brATYSŁAWA – bUdAPESZT

WYcIEcZKA 6 – DNIOWA

dzień 1  – Rozpoczęcie wycieczki o godz. 0.30 Przejazd do Czech. Zwiedzanie średniowiecznego 
w zamku KArLSTEJNIE. Przejazd do hotelu w okolicach Pragi. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 2 – Śniadanie.  PrAgA. Zwiedzanie: Hradczany, Katedra  św. Wita, Mała Strana, Most 
Karola, Plac Republiki i Plac Wacława. Przejazd do hotelu niedaleko granicy z Austrią. 
Obiadokolacja i nocleg.

dzień 3 – Śniadanie. Przejazd do WIEdNIA. Zwiedzanie: Katedra św. Stefana, Parlament, Opera, 
Centrum ONZ, Schonbrunn, letnia rezydencja cesarzy wraz z kompleksem ogrodów, 
Kahlenberg. Obiadokolacja i nocleg w Czechach.

dzień 4 –  Śniadanie. Przejazd na Słowację. Zatrzymanie się w  brATYSŁAWIE. Zwiedzanie zamku 
oraz widok  Dunaju z murów obronnych. Następnie przejazd i zakwaterowanie w hotelu 
na Węgrzech. Wieczorna tura objazdowa po bUdAPESZCIE z uwzględnieniem  
panoramy miasta i Wzgórza Gellerta. 

dzień 5 –  Śniadanie. bUdAPESZT. Zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe, kościół Macieja, Baszta 
Rybacka, Katedra św. Stefana, Parlament, Muzeum Narodowe. Pobyt w łaźniach i base-
nach termalnych. Następnie wyjazd w kierunku Polski. 

dzień 6 –  Zakończenie wycieczki około południa.

Koszt: 600/500zł

Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, WC, wideo, barek),
Zakwaterowanie: hotele klasy turystycznej, pokoje 2,3 – osobowe z łazienką – 4 noclegi,
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków,
Wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje 
Zwiedzanie: opieka pilota oraz przewodnika w Wiedniu,
bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: płatne - 160 EURO 
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WILNo
KoWNo – WILNo – TroKI – górA KrZYŻY – SZYdŁóW

PIELGRZYMKA 5 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki we wczesnych godzinach porannych. Wyjazd w kierunku 
Litwy. Późnym popołudniem przyjazd do KoWNA. Zwiedzanie: Ratusz, Zamek, Katedra 
świętych Piotra i Pawła. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 2 – Śniadanie. WILNo. Zwiedzanie: Ostra Brama, Katedra św. Stanisława, Park Zamkowy, 
Kościoły: św. Teresy, św. Anny, św. Piotra  i Pawła, św.Jana, cerkiew św. Trójcy i św. 
Ducha. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 3 – Śniadanie. WILNo. Dalsze zwiedzanie: dom Adama Mickiewicza, Wzgórze Giedymina, 
Uniwersytet Wileński, cmentarz na Rossie. Przejazd do TroK: zwiedzanie zamku  
Wielkich Książąt Litewskich. Obiadokolacja i nocleg  w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. SZAWLE. Uświadczenie Góry Krzyży. Następnie Przejazd do SZYdŁoWA – 
Sanktuarium Maryjnego. Wieczorem wyjazd w kierunku Polski.                         

dzień 5 – Zakończenie pielgrzymki w godzinach przedpołudniowych.

Koszt: 800/680zł

Zakwaterowanie: hotele **i ***, pokoje 2i3 –osobowe z łazienką- 3 noclegi;
Transport: autokar klasy zachodniej (video, WC, barek, klimatyzacja);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot  oraz przewodnik ;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje;
bilety wstępu: płatne 25 Euro.
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LWóW
I oKoLICE 

PIELGRZYMKA 5 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki w godzinach porannych. Przejazd do Lwowa. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 2 – Śniadanie. LWóW. Zwiedzanie: Stare Miasto z katedrą łacińską i ormiańską, Kamienicą 
Królewską i Czarną, kościołem dominikanów i bernardynów, cerkwią włoską, dworzec 
kolejowy. Katedra greko-katolicka św. Jura, kościół św. Elżbiety, uniwersytet Jana  
Kazimierza i Politechnika Lwowska, panorama miasta z Wysokiego Zamku.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – LWóW. Śniadanie. Wyjazd do oLESKA. Zwiedzanie zamku, gdzie urodził się Jan III 
Sobieski. Następnie PodHorCE – Zamek Koniecpolskich. Powrót do LWOWA.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. Dalsza część pobytu w LWoWIE. Dalej – ŻóŁKIEW. Zwiedzanie zamku oraz 
drewnianej cerkwi. Następnie wyjazd w kierunku Polski. Przejazd nocny.

dzień 5 – Zakończenie pielgrzymki około południa. 

Koszt:800/680zł

Zakwaterowanie: hotel ***; pokoje 2,3- osobowe z łazienką – 3 noclegi,
Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, wideo, WC, barek)
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz przewodnik w Lwowie
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków
Wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje
bilety wstępu: płatne dodatkowo – ok. 15 EURO. 



22

Podróżuj z klasą...

KrESY WSCHodNIE
LWóW orAZ PodoLE Z rEJSEM STATKIEM Po dNIESTrZE

oLESKo – KrZEMIENIEC – ZbArAŻ – KAMIENIEC 
PodoLSKI – CHoCIM – JAZŁoWIEC – bUCZACZ – ŻóŁKIEW

PIELGRZYMKA 8 – DNIOWA
dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki w godzinach porannych. Przejazd na Ukrainę. Zakwaterowanie 

w hotelu w okolicach Lwowa. Obiadokolacja i nocleg
dzień 2 – Śniadanie. LWóW. Zwiedzanie: Stare Miasto z katedrą łacińską i ormiańską, Kamienicą 

Królewską i Czarną, kościołem dominikanów i bernardynów, cerkwią wołoską. Dalej - 
dworzec kolejowy, katedra greckokatolicka św. Jura, kościół św. Elżbiety, Teatr Opery  
i Baletu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. LWóW. Przejazd do oLESKA. Zwiedzanie zamku, gdzie urodził się Jan III 
Sobieski oraz zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki. Następnie PodHorCE: Zamek  
Koniecpolskich i kościół. KrZEMIENIEC: ruiny zamku na Górze Bony, dworek  
Słowackiego, Liceum Krzemienieckie. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg

dzień 4 – Śniadanie. Przejazd do ZbArAŻU. Zwiedzanie zamku Zbaraskich i kościoła  
Bernardynów. Dalej - TrEMboWLA (ruiny zamku) oraz SKAŁA PodoLSKA (ruiny zamku 
Lanckorońskich i Tarłów). Zakwaterowanie w hotelu w KAMIEŃCU PodoLSKIM.  
Obiadokolacja i nocleg. 

dzień 5 – Śniadanie. KAMIENIEC PodoLSKI. Przejazd do UŚCIA. Rejs statkiem do bAKoTY  
(malowniczy zalew Dniestru, cerkwie skalne i unikalne w skali światowej ruiny  
monasteru skalnego nad Dniestrem). Powrót do KAMIEŃCA PodoLSKIEgo. Zwiedzanie 
twierdzy i starówki. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie. KAMIENIEC PodoLSKI. Przejazd do CHoCIMIA. Zwiedzanie twierdzy oraz 
spacer po polach wielkich bitew. Dalej - oKoPY ŚW TróJCY: twierdza, widok na 
Dniestr i Zbrucz. Dalej – JAZŁoWIEC: zamek Poniatowskich i zakon ss. Niepokalanek)  
i bUCZACZ (ratusz, kościół).  Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 7 – Śniadanie. MIKULIŃCE. Zwiedzanie zamku oraz kościoła. Przejazd do LWóWA.  
Panorama miasta z Wysokiego Zamku, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Obrońców 
Lwowa, Park Stryjski. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 8 – Śniadanie. ŻóŁKIEW. Zwiedzanie  drewnianej cerkwi oraz klasztoru Bazylianów.  
Następnie wyjazd w kierunku Polski. Zakończenie pielgrzymki w godzinach nocnych.

Koszt: 2000/1800zł

Zakwaterowanie: hotele **/***; pokoje 2,3- osobowe z łazienką – 7 noclegów;
Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, wideo, WC, barek);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz przewodnik miejscowy;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji;
bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: płatne – 60 Euro.
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KrYM odESSA – LWóW
PIELGRZYMKA 11 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki w godzinach porannych. Przejazd bezpośrednio na UKrAINĘ. 
dzień 2 – Przyjazd do MIĘdZYborZA.  Zwiedzanie zamku Sieniawskich. Przejazd do Odessy. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 3 – Śniadanie. odESSA. Zwiedzanie miasta: pasaż nadmorski, Nowa Giełda, teatr miejski, 

pomnik Mickiewicza. Przejazd na Krym. Zakwaterowanie, nad MorZEM CZArNYM. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. Wypoczynek na plaży. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 5 – Śniadanie. Zwiedzanie meczetu Dżuma-dżami oraz starego miasta Karaimów z kenesa-

mi (domami modlitewnymi). Przejazd do bACHCZYSArAJU. Zwiedzanie pałacu chanów 
krymskich, prawosławnego klasztoru Uspieńskiego i skalnego miasta Czufut-Kale. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie. Wyjazd do JAŁTY. Zwiedzanie Pałacu Liwadyjskiego (miejsce konferencji 
trzech Mocarstw) oraz spacer deptakiem z uświadczeniem hotelu Marino i soboru św. 
Aleksandra Newskiego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 7 – Śniadanie. Przejazd do AŁUPKI. Zwiedzanie pałacu Woroncewów. Panorama wybrzeża 
krymskiego oraz pałacyk Jaskółcze Gniazdo. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 8 – Śniadanie. Wypoczynek na plaży. Następnie wyjazd w kierunku Lwowa. 
dzień 9 – Przyjazd do LWoWA. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
dzień 10 – Śniadanie. LWÓW. Zwiedzanie miasta: Cmentarz Łyczakowski i Orląt, Katedra,  

Kaplica Boimów, Cerkiew  Wołowska, Katedra Ormiańska, Kościół Bernardynów, 
Wysoki Zamek, Katedra św. Jura, Politechnika, Uniwersytet. Obiadokolacja. Wieczorem 
wyjazd w kierunku Polski.

dzień 11 – Zakończenie pielgrzymki około południa.

Koszt: 2200/1990zł

Zakwaterowanie: hotele**/***; pokoje 2, 3- osobowe; 7 noclegów;
Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, WC, barek, wideo);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot przewodnik;
Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
bilety wstępu oraz dodatkowe koszty związane z realizacją programu: płatne  –  160 EURO.
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ST. PETErSbUrg – MoSKWA
KrAJE bAŁTYCKIE 

SMoLEŃSK – KATYŃ
PIELGRZYMKA 12 – DNIOWA 

TERMIN: 15-26.04.2012r.
dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 4.00. Przejazd na Litwę. Zakwaterowanie w hotelu 

w KoWNIE (ok.580 km). Wieczorny spacer po mieście z uwzględnieniem Alei Wolności, 
Ratusza, gotyckiej katedry oraz ruin zamku. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.   

dzień 2 – Śniadanie. Przejazd do Szawli. Uświadczenie górY KrZYŻY. Jedyne w swoim rodzaju  
sanktuarium pod gołym niebem. Tysiące krzyży umieszczone w jednym miejscu jako 
wota. Następnie przejazd na Łotwę. Zwiedzane rYgI. Katedra, ratusz oraz spacer po 
Starówce. Obiadokolacja i nocleg w hotelu na terenie Estonii (ok.400km).

dzień 3 – Śniadanie. TALLIN. Zwiedzanie: Starówka, średniowieczny Rynek, katedra, mury  
i baszty obronne. Przejazd do Rosji. Wieczorna tura objazdowa po ST.PETErSbUrgU. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu (ok.400km).

dzień 4 – Śniadanie. ST. PETErSbUrg. Zwiedzanie: Twierdza Pietropawłowska, Nabrzeże  
Uniwersyteckie, sobór św. Izaaka, sobór Kazański i  Smolny, cerkiew  
Zmartwychwstania, Ławr św. Aleksandra Narewskiego, Krążownik Aurora, przejażdżka 
statkiem po Newie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 5 – Śniadanie. PETErSbUrg. Pałac Zimowy, Ermitaż, CArSKIE SIoŁo. Zwiedzanie pałacu  
i Bursztynowej Komnaty.  Następnie przejazd do NoWogrodU, pierwszej stolicy Rosji.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu (ok.250km).

dzień 6 – Śniadanie. NoWogród Zwiedzanie soboru św. Zofii. Przejazd do MoSKWY. Tura  
objazdowa po mieście (ok.550km). 

dzień 7 – Śniadanie. MoSKWA. Zwiedzanie: Kreml, Plac Czerwony, sobór Wasyla  
Błogosławionego, sobór Kazański, Duma Państwowa, Łubianka, cerkiew Chrystusa 
Zbawiciela, Przejazd przez centrum miasta z perspektywą na siedzibę Rządu Federacji 
Rosyjskiej, słynnych ulic, jak Nowy Arbat oraz Twerska z cerkwią Zmartwychwstania. 
Wieczorne zwiedzanie miasta z perspektywy moskiewskiego metra. Uświadczenie  
najciekawszych stacji. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 8 – Śniadanie. MoSKWA. Zwiedzanie: wieża telewizyjna Ostankino, mauzoleum Lenina,  
aleja zasłużonych (m.in. Breżniew i Andropow), spacer słynną ulica handlową  
Pietrowka. SPEKTAKL w Teatrze Balszoj lub Operze – udział fakultatywny (repertuar – 
do informacji – po 20.03.2012r.). Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 9 – Śniadanie. Przejazd do SMoLEŃSKA. Zwiedzanie miasta. cerkwie, kreml, Uspienski 
Sobor, mury obronne, bastion królewski Zygmunta III Wazy wizyta na LoTNISKU  
WoJSKoWYM SMoLEŃSK-SEWIErNY, złożenie kwiatów na miejscu katastrofy  
polskiego samolotu prezydenckiego w dniu 10.04.2010. Obiadokolacja i nocleg  
w hotelu (ok. 400km).

dzień 10 – Śniadanie. Przejazd do Gniazdowa gdzie znajduje się Polski Cmentarz Wojenny  
w KATYNIU, wzniesiony w latach 1999–2000 . Cmentarz powstał z inicjatywy Federacji 
Rodzin Katyńskich; spoczywa na nim 4 421 oficerów i podchorążych Wojska Polskiego 
zamordowanych w 1940 przez NKWD. Uczczenie pamięci zamordowanych rodaków, 
zapalenie zniczy i złożenie kwiatów. Przejazd na Łotwę. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
(ok. 550km).
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dzień 11 – Śniadanie. Przejazd do drUSKIENNIK (ok. 300km). Pobyt w słynnym uzdrowisku.  
Spacer brzegiem Niemna, degustacja wód mineralnych oraz wypoczynek.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu

dzień 12 – Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Zakończenie pielgrzymki w godzinach  
wieczornych.

Koszt: 2900/2500zł

Zakwaterowanie: hotele ** i ***, pokoje 2-3 osobowe z łazienką – 11 noclegów; 
Transport: luksusowy zachodni autokar (klimatyzacja, WC, barek, wideo);
Wyżywienie: 10 śniadań i  10 obiadokolacji;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Zwiedzanie: opieka pilota oraz przewodników miejscowych (w Tallinie, St. Petersburgu, Moskwie);                                   
bilety wstępu oraz dodatkowe koszty związane z realizacją programu: płatne -  380 EURO 
(m.in. Ermitaż, Twierdza, Sobór, Ławra, Carskie Sioło, skarbiec kremlowski, przewodnicy)
Wiza rosyjska: WLICZoNA W KoSZTY. Ponadto należy posiadać paszport z datą ważności min. 6 
miesięcy oraz jedno zdjęcie do wniosku wizowego.  

KATYŃ – SMoLEŃSK
NoWogródEK – MIŃSK – NIEŚWIEŻ

WYcIEcZKA 5 – DNIOWA
dzień 1 – Rozpoczęcie wycieczki o godzinie 2.00. Przejazd na Białoruś. NoWogródEK.  

Zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza, Synagogi oraz ruin zamku. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 2 – Śniadanie. MIŃSK. Zwiedzanie m. in. Katedry, zamku oraz cerkwi Pietropawłowskiej. 
Przejazd do Rosji. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. KATYŃ. Odwiedzenie cmentarza z grobami polskich oficerów  
zamordowanych w czasie II wojny światowej przez radzieckie NKWD. Dalej – wizyta  
w miejscu katastrofy samolotu prezydenckiego – okolice smoleńskiego lotniska.  
Późnym popołudniem zwiedzanie SMoLEŃSKA: cerkiew Piotra i Pawła, Sobór  
Uspienski, Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 4 – Śniadanie. Śniadanie. Przejazd na Białoruś. Zatrzymanie się w NIEŚWIEŻU. 
dzień 5 – Zakończenie wycieczki w późnych godzinach popołudniowych.

Koszt: 850zł + 270zł 
(270 zł - koszy wiz: białoruskiej i rosyjskiej, obowiązkowych ubezpieczeń oraz voucherów)  

Zakwaterowanie: hotele; pokoje 2 – 3 osobowe – 3 noclegi;
Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, WC, barek, wideo);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot;
Wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Wizy oraz vouchery: wliczone w cenę.
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SANKT PETErSbUrg
bIAŁE  NoCE 

KoWNo – rYgA – TALLIN – WILNo
WYcIEcZKA 9 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie wycieczki w godzinach porannych. Przejazd na Litwę. Zakwaterowanie  
w hotelu w KoWNIE. Spacer po mieście z uwzględnieniem Katedry, Ratusza oraz  
zamku. Obiadokolacja i nocleg.  

dzień 2 – Śniadanie. Przejazd do SZAWLI.  Uświadczenie górY KrZYŻY. Jedyne w swoim  
rodzaju sanktuarium pod gołym niebem. Tysiące krzyży umieszczono w jednym  
miejscu jako wota Przejazd na Łotwę. rYgA. Zwiedzanie miasta: Katedra NMP, kościół 
św. Piotra, Starówka. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. Przejazd do Rosji. Wieczorna tura objazdowa po ST.PETErSbUrgU.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. ST. PETErSbUrg. Zwiedzanie: Twierdza Pietropawłowska, Nabrzeże  
Uniwersyteckie, sobór św. Izaaka, sobór Kazański i  Smolny, cerkiew  
Zmartwychwstania, Ławr św. Aleksandra Narewskiego. Krążownik Aurora.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 5 – Śniadanie. PETErSbUrg. Pałac Zimowy, Ermitaż, CArSKIE SIoŁo. Zwiedzanie pałacu  
i Bursztynowej Komnaty. Wieczorem – rejs statkiem po Newie oraz wjazd na zwodzone 
mosty. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie. PETErHof. Zwiedzanie pałacu oraz ogrodów z największym na świecie 
zespołem fontann. Następnie przejazd do Estonii. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 7 – Śniadanie. TALLIN. Zwiedzanie: Starówka, średniowieczny Rynek, katedra, mury  
i baszty obronne. Przejazd na Litwę. Zakwaterowanie w hotelu w WILNIE. Wieczorny 
spacer po mieście. Obiadokolacja i nocleg. 

dzień 8 – Śniadanie. WILNo: Stare Miasto, Ostra Brama, Kościoły: św. Piotra i Pawła, św.  
Teresy, św. Ducha, Wzgórze Trzech Krzyży, Cmentarz na Rossie. Następnie wyjazd  
w kierunku Polski.

dzień 9 – Zakończenie wycieczki około południa.

Koszt: 2300/2100zł
Zakwaterowanie: hotele ***; pokoje 2-3 osobowe z łazienką – 7 noclegów (dopłata do pokoju 
jednoosob.: 600zł); 
Transport: luksusowy zachodni autokar (klimatyzacja, WC, barek, wideo);
Wyżywienie: 7 śniadań i  7 obiadokolacji;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Zwiedzanie: opieka pilota oraz przewodników miejscowych (w ST. Petersburgu, Tallinie i Wilnie);                                   
bilety wstępu oraz pozostałe koszty dewizowe związane z realizacją programu: (m.in.  
Ermitaż, Twierdza, Sobór, Ławra, Peterhof, Carskie Sioło, obiekty w Rydze i Tallinie; płatne  
dodatkowo około 150 EURO (uiszcza się w autokarze w dniu wyjazdu).
Wiza rosyjska: płatna dodatkowo 200zł; młodzież do 16 roku życia i seniorzy powyżej 70 lat płacą 
100 zł. Ponadto należy posiadać paszport z datą ważności min. 6 miesięcy oraz jedno zdjęcie do 
wniosku wizowego.
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bUdAPESZT
I ZAKoLE dUNAJU 

PIELGRZYMKA 5 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie wycieczki w godz. 19:00. Przejazd na Słowację. Obiadokolacja i nocleg  
w hotelu.    

dzień 2 – Przed południem przyjazd do ESZTErgoMU. Zwiedzanie Katedry oraz spacer  po  
mieście. Następnie przejazd trasą widokową zakolem Dunaju. Zatrzymanie się  
w Wyszechradzie. Zwiedzanie zamku oraz panorama widokowa. Zakwaterowanie  
w hotelu. Wypoczynek. Obiadokolacja.  Dalej – „Budapeszt nocą”. Tura objazdowa po 
mieście oraz wjazd na Wzgórze Gelerta. Nocleg w hotelu. 

dzień 3 – Śniadanie. bUdAPESZT. Zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe, kościół  Michała,  
Zamek, ulica Fo, Katedra św. Stefana, Wyspa św. Małgorzaty. Wizyta w winiarni.  
Zapoznanie się procesem produkcji, degustacja win oraz zakupy. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. bUdAPESZT. Parlament, Plac Bohaterów, Eklektyczny Zamek, dworzec 
Keleti. Pobyt w basenach termalnych Sechenyi. Do dyspozycji uczestników będzie 
kilkanaście basenów z wodą leczniczą o różnej temperaturze. Ponadto sauny, masaże, 
itp. Późnym popołudniem wyjazd w drogę powrotną do Polski. Po drodze zatrzymanie 
się na terenie Słowacji. Następnie przejazd bezpośrednio do Polski 

dzień 5 – Zakończenie pielgrzymki około południa.

Koszt: 800/690zł

Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, WC, wideo, barek),
Zakwaterowanie: hotele **, pokoje 2,3 – osobowe z łazienką – 3 noclegi,
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków,
Wyżywienie: 2 śniadania i 3 obiadokolacje + wieczorek taneczny  
Zwiedzanie: opieka pilota
bilety wstępu: płatne dodatkowo; ok. 30 EURO; wejście na baseny + winiarnia
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CHorWACJA
MEdJUgorIE – AdrIATYK – PLITWICE – dUbroWNIK 

PIELGRZYMKA 7 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie wycieczki o godzinie 5.00.  Następnie przejazd nocny do Chorwacji.
dzień 2 – Około południa przyjazd do miejsca zakwaterowania w Medjugorie. Wypoczynek. 

MEdJUgorIE słynie z trwających objawień i uznane jest jako miejsce modlitwy, gdzie 
przybywają ludzie z całego świata. Odwiedzenie kościoła oraz zapoznanie się z historią 
tego miejsca. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 3 – Śniadanie. MEdJUgorIE. Góra Objawień w Podbrdo; różaniec. Dalej - wizyta we  
wspólnocie narkomanów i Oazie Pokoju. Do dyspozycji będzie czas na indywidualną 
modlitwę i refleksję. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 4 – Śniadanie. Przejazd trasą widokową wzdłuż morza do dUbroWNIKA. Jedną z atrakcji 
wybrzeża Dalmacji są wysokie, skaliste brzegi oraz jawiące się na horyzoncie liczne 
wyspy. Zwiedzanie „perły Adriatyku”, m.in. katedry św. Błażeja, studni Onufrego oraz 
Starówki.  Ponadto kompleks murów obronnych. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 5 – Śniadanie. MEdJUgorIE. dLA CHĘTNYCH - wycieczka na wyspę KorCULA. Pobyt  
w średniowiecznym mieście - miejscu urodzin słynnego podróżnika Marco Polo.  
Wypoczynek na plaży. Trasa widokowa wzdłuż Półwyspu Peliesac z uwzględnieniem 
Archipelagu Korczulańskiego. Dalej – wizyta w winiarni – z degustacją i zakupami 
(koszt wyjazdu: ok. 30 Euro). Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie. Przejazd do rezerwatu PLITWICKIE JEZIorA. Miejsce wpisane na Listę 
UNESCO jako jeden z przyrodniczych cudów świata. Dwanaście jezior położonych na 
różnych poziomach z licznymi, kaskadowymi wodospadami, tworzą niepowtarzalny 
nastrój. Dalej – przejazd nocny do Polski.

dzień 7 – Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych. 

Koszt: 850/730zł

Transport: luksusowy zachodni autokar (klimatyzacja, WC, wideo, dvd, barek);
Zakwaterowanie: pensjonat w Medjugorie; pokoje 2, 3-osobowe:  4 noclegi;
Wyżywienie: 4 śniadań oraz 4 obiadokolacje;
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot;
Ubezpieczenie: koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków;
bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: płatne dodatkowo 150EURO; 

CHorWACJA
MEdJUgorIE – AdrIATYK – PLITWICE – dUbroWNIK MoSTAr – SArAJEWo – bUdAPESZT

PIELGRZYMKA 11 - DNIOWA
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dzień 1/2 – Rozpoczęcie wycieczki o godzinie 20.00. Przejazd do WIEdNIA. Zwiedzanie: Katedra 

św. Stefana, Hofburg, Parlament, Opera, Centrum ONZ, Kahlenberg. Następnie przejazd 

do Chorwacji. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 3 – Śniadanie. Przejazd do rezerwatu PLITWICKIE JEZIorA. Miejsce wpisane na Listę 

UNESCO jako jeden z przyrodniczych cudów świata. Dwanaście jezior położonych na 

różnych poziomach z licznymi, kaskadowymi wodospadami, tworzą niepowtarzalny 

nastrój. Dalej – przejazd do hotelu nad Adriatyk. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. Wypoczynek nad AdrIATYKIEM. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 5 – Śniadanie. Wypoczynek nad AdrIATYKIEM. dLA CHĘTNYCH - wycieczka na wyspę 

KorCULA. Pobyt w średniowiecznym mieście - miejscu urodzin słynnego podróżnika 

Marco Polo. Wypoczynek na plaży. Trasa widokowa wzdłuż Półwyspu Peliesac  

Z uwzględnieniem Półwyspu Korczulańskiego. Dalej – wizyta w winiarni – z degustacją 

i zakupami (koszt wyjazdu: ok. 30 Euro). Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie. Przejazd trasą widokową wzdłuż morza do dUbroWNIKA. Jedną z atrakcji 

wybrzeża Dalmacji są wysokie, skaliste brzegi oraz jawiące się na horyzoncie liczne 

wyspy. Zwiedzanie „perły Adriatyku”, m.in. katedry św. Błażeja, studni Onufrego oraz 

Starówki.  Ponadto kompleks murów obronnych. Przejazd do Medjugorie.  

Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 7 – Śniadanie. MEdJUgorIE. Miejsce to słynie z trwających objawień i uznane jest jako 

miejsce modlitwy, gdzie przybywają ludzie z całego świata. Odwiedzenie kościoła oraz 

zapoznanie się z historią tego miejsca. Dalej: Góra Objawień w Podbrdo; droga  

krzyżowa. Do dyspozycji będzie czas na indywidualną modlitwę i refleksję.  

Obiadokolacja i nocleg.

dzień 8 – Śniadanie. MoSTAr. Zwiedzanie Starówki z Katedrą, Meczetem oraz średniowiecznym 

mostem. Przejazd do SArAJEWA. Zwiedzanie Starówki z miejscem, gdzie dokonano 

zamachu na księcia Ferdynanda. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 9 – Śniadanie (wczesne). Przejazd na Węgry. Wieczorna tura objazdowa po bUdAPESZCIE 
z uwzględnieniem Wzgórza Gelerta. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 10 – Śniadanie. bUdAPESZT. Parlament, Plac Bohaterów, Eklektyczny Zamek, Bazylika św. 

Stefana, Wzgórze Zamkowe, Katedra Macieja. Następnie wyjazd w kierunku Polski. 

dzień 11 – Zakończenie pielgrzymki w godzinach porannych. 

Koszt: 2200/1990zł

Transport: luksusowy zachodni autokar (klimatyzacja, WC, wideo, dvd, barek);
Zakwaterowanie:  hotele; pokoje 2, 3-osobowe:  8 noclegów;
Wyżywienie: 8 śniadań oraz 8 obiadokolacji;
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot; 
Ubezpieczenie: koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków;
bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: płatne dodatkowo – 80 EURO;
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grECJA
ŚLAdAMI ŚW. PAWŁA

bELgrAd – SALoNIKI – METEorY – ATENY – KorYNT MYKENY – oLIMP 
KAVALIA – fILIPPIA

PIELGRZYMKA 12 – DNIOWA

dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki w godzinie 5.00. Przejazd na SŁoWACJĘ. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu.

dzień 2 – Śniadanie. Poprzez Węgry, przejazd do Serbii. Zatrzymanie się w bELgrAdZIE. 
Zwiedzanie Starówki z uwzględnieniem twierdzy oraz widokiem na rzekę Sawę i Dunaj. 
Następnie, przejazd nocny do Grecji.

dzień 3 – Około południa przyjazd do SALoNIK.  Zwiedzanie centrum portowego miasta,  
związanego z życiem i działalnością św. Pawła. Zakwaterowanie w hotelu  na Riwierze 
Olimpijskiej. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 4 – Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 5 – Śniadanie. METEorY. Zwiedzanie klasztorów na skalnych szczytach – Vaslaam  

i Meteoron. Następnie przejazd w okolice Aten. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 6 –  Śniadanie. ATENY: Akropol, Łuk Hadriana, Stadion Olimpijski, zmiana warty przy 

grobie nieznanego żołnierza, spacer po Starówce. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 7 – Śniadanie. KorYNT. Miejsce kojarzone z osobą św. Pawła. Zatrzymanie się przy Kanale 

Korynckim oraz widok na wykopaliska archeologiczne ze świątynią Apolla. Następnie 
przejazd do MYKEN. Uświadczenie grobowca króla Agamemnona oraz cytadeli z Lwią 
Bramą. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 8 – Śniadanie. Przejazd na Rivierę Olimpijską. Po drodze – zatrzymanie się w okolicach 
TErMoPILI, miejscu starożytnej bitwy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 9 – Śniadanie. Zwiedzanie masywu górskiego oLIMP; widok z miasteczka LIToCHoro. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 10 – Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 11 – Śniadanie. Przejazd do KAVALII; portu, do którego przybył św. Paweł kiedy  

rozpoczynał   misję w Europie. Dalej – fILIPPIA; miejsce pobytu św. Pawła oraz  
pierwsza gmina chrześcijańska. Następnie wyjazd w kierunku Polski; przejazd nocny.

dzień 12 – Zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.

Koszt: 2500/2200zł

Zakwaterowanie: hotele **/ ***, pokoje 2, 3 – osobowe z łazienką – 9 noclegów;
Transport: autokar klasy zachodniej (klimatyzacja, video, WC, barek);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot – przewodnik;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji (napoje płatne dodatkowo);
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie; 
bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: płatne dodatkowo – 130 EURO.
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PorTUgALIA
ZWIEdZANIE + WYPoCZYNEK NAd oCEANEM ATLANTYCKIM 

fATIMA – bATALHA – ALCobACA – NAZArE – CoIMbrA – SANTIAgo  
dE CoMPoSTELLA – CAPo dA roCCA – LIZboNA  PorTo – ToMAr

WYcIEcZKA 14 – DNIOWA
dzień 1 – Rozpoczęcie wycieczki w godzinach porannych. Wylot z Gdańska do Portugalii. Przylot 

na miejsce. Transfer do hotelu.
dzień 2 – Śniadanie. Wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 3 – Śniadanie. fATIMA: Odwiedzenie miejsc Objawień Matki Bożej oraz Bazyliki Fatimskiej. 

Przejazd do ToMAr. Zwiedzanie klasztoru Templariuszy. Obiadokolacja i nocleg  
w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. Wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 5 – Śniadanie. Przejazd do BATALHA. Zwiedzanie klasztoru Santa Maria da Vitoria.  

Dalej – ALCobACA; Klasztor Santa Maria z gotyckimi grobowcami króla Pedro oraz 
Ines de Castro. Następnie wyjazd do NAZArE. Wypoczynek nad oceanem.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie. PorTo. Zwiedzanie katedry, kościoła św. Franciszka, Mostu Luisa I oraz 
dzielnicy Ribeira. Czas wolny.

dzień 7 – Śniadanie. Wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 8 – Śniadanie. Wczesny wyjazd do SANTIAgo dE CoMPoSTELLA. Uświadczenie i pobyt 

w średniowiecznym opactwie św. Jakuba. Ponadto spacer po Starówce. Powrót do 
Fatimy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 9 – Śniadanie. Wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 10 – Śniadanie. LIZboNA. Zwiedzanie miasta: dzielnica Alfama, katedra, Parca do  

Comercio, Dolne miasto z Placem Rossio, klasztor Hieronimów, pomnik Odkrywców, 
Wieża Betlejemska. Przejazd do Fatimy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu

dzień 11 – Śniadanie. CoIMbrA. Zwiedzanie dawnej stolicy Portugalii; m. in. Katedry, Nowego 
klasztoru św. Klary oraz kaplicy SS. Karmelitanek, gdzie przebywała św. Łucja.  
Dalej – AVEIro; portugalska Wenecja. Charakterystyczne położenie miasta z licznymi 
kanałami oraz wąskimi ulicami przypomina okolice Laguny Weneckiej. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu.

dzień 12 – Śniadanie. CAPo dA roCCA.  Wyjazd na Półwysep  najdalej na zachód  wysunięty 
przylądek w Europie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

dzień 13 – Śniadanie. Wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
dzień 14 – Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski. Zakończenie wycieczki.

Koszt: 5800/5400zł

Zakwaterowanie: hotele ***, pokoje 2,3 – osobowe – 13 noclegów;
Transport: samolot oraz w Portugali; luksusowy autokar (video, WC, barek, klimatyzacja);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;  
Wyżywienie: 13 śniadań i 13 obiadokolacji;
bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: płatne dodatkowo – 120 EURO;



32

Podróżuj z klasą...

NordKAPP
NorWEgIA – fINLANdIA – SZWECJA – ŚWINoUJŚCIE – YSTAd – LILLEHAMEr 
TroNdHEIM – Mo I rANA – SALTdALSfIord – TYSfIord – NArVIK – NordKAPP 

roVANIEMI  SZToKHoLM

bEZ NoCNYCH PrZEJAZdóW! 

WYcIEcZKA 12 - DNIOWA 

dzień 1 – Zbiorka uczestników wycieczki. Przejazd autokarem do Swinoujścia. Po dojeździe do 
terminalu promowego odprawa paszportowa, zaokrętowanie na prom. Rejs promem ze 
Świnoujścia do Ystad. Nocleg w kabinach na promie.

dzień 2 – Śniadanie na promie. Dopłynięcie do Ystad. Wyokrętowanie. Przejazd z Ystad na  
północ. Podróż autostradą w kierunku granicy z Norwegią. Przekoczenie granicy  
w Svinesund. Dojazd do Oslo. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie miasta:Park 
Frogner, z rzeźbami Gustawa Vigelanda, główna ulica miasta – Karl Johans Gate, Pałac 
Królewski, Katedra i Storting, czyli Parlament. Po zwiedzaniu przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Oslo.

dzień 3 – Śniadanie. Przejazd trasą na północ. Podróż wzdłuż największego jeziora w Norwegii – 
Mjosa. Wizyta w Lillehammer – podziwianie obiektów olimpijskich (skoczni  
narciarskich). Następnie podróż jedną z największych dolin polodowcowych w Norwgii 
– Gudbransdalen. Przejazd przez płaskowyż Dovre. Dojazd do Trondheim.  
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Trondheim.

dzień 4 – Śniadanie. Przejazd do centrum Trondheim. Zwiedzanie miasta. Czas wolny. Po  
zwiedzaniu dalsza podróż na północ. Przejazd wzdłuż wybrzeża Trondheimfjordu,  
następnie podróż trasą widokową centralnej Norwegii. Dojazd do Mo i Rana,  
zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 5 – Śniadanie. Wyjazd z Mo i Rana. Przekroczenie Koła Polarnego. Postój i pamiątkowe 
zdjęcia, wizyta w centrum turystycznym. Przejazd przez malownicze tereny  
Saltdalsfjoru w kierunku Fauske, a następnie dojazd do Bognes. Przeprawa promowa  
z Bognes do Skarberget przez Tysfjord. Przejazd do Narviku. Wizyta na cmentarzu 
z mogiłami polskich żołnierzy walczących w czasie II Wojny Swiatowej, a także przy 
pomniku marynarzy okrętu Grom. Następnie przejazd na obiadokolację i nocleg  
w Narviku.

dzień 6 – Śniadanie. Wyjazd z Narviku. Przejazd wzdłuż wybrzeży jednych z najbardziej  
malowniczych fiordów północnej części Norwegii: Lyngen, Kvaenangen, Altafjord. 
Postoje na punktach widokowych. Podziwianie niezwykłego krajobrazu. Przejazd przez 
miasteczko Alta i podróż przez Sennalandet – niezaludnione tereny Wyżyny Lapońskiej. 
Dojazd na obiadokolację i nocleg do Skaidi.

dzień 7 – Śniadanie. Wyjazd ze Skaidi w kierunku wybrzeża fiordu Porsangen. Spotkanie  
z Oceanem Arktycznym! Podróż wzdłuż wybrzeża fiordu. Dojazd do tunelu  
podmorskiego prowadzącego na wyspę Mageroya. Przejazd tunelem (jeden z 5  
najdłuższych podmorskich, drogowych tuneli na świecie) na głębokości 212 metrów 
pod poziomem morza. Dojazd do Honningsvag – najbardziej na północ  
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położonegomiasta na świecie. Krótki postój w mieście. Następnie przejazd drogą 
widokową na Nordkapp. Po dojeździe na Nordkapp wizyta w Nordkapphallen – centrum 
turystycznym, podziwianie niezwykłego widoku „końca Europy”, czas wolny. Po  
wizycie na Nordkapp powrót w kierunku stałego lądu. Ponowna przeprawa  
podmorskim tunelem, dojazd na obiadokolację i nocleg w Skaidi.

dzień 8 – Śniadanie. Wyjazd ze Skaidi w kierunku Lakselv. Podróż w kierunku granicy z Finlandią. 
Przejazd przez Karasjok – małe miasteczko, będące stolicą norweskiej części Laponii. 
Przekroczenie granicy z Finlandią w Karigasniemi. Dalsza podróż przez Lapońskie  
miasteczka Inaari i Ivalo. Dojazd do Rovaniemi. Przekroczenie Koła Polarnego  
w Wiosce Świętego Mikołaja! Wizyta w wiosce i spotkanie ze Świętym Mikołajem. 
Następnie dojazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w Rovaniemi.

dzień 9 – Śniadanie. Przejazd z Rovaniemi w kierunku granicy ze Szwecją. Przekroczenie granicy 
ze Szwecją w Tornio do Happaranda. Krótka wizyta w miasteczku Tornio. Następnie 
przejazd wzdłuż wybrzeża Zatoki Botnickiej do Umea. Obiadokolacja i nocleg w Umea.

dzień 10 – Śniadanie. Dalsza podróż wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckeigo na południe Szwecji. 
Dojazd do Sztokholmu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 11 – Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie miasta: Ratusz, gdzie co roku  
odbywają się uroczystości związane z przyznaniem Nagrody Nobla – sala Złota  
i Błękitna, Pałac Królewski, Stare Miasto (Gamla Stan), muzeum Vasa – z okrętem 
wojennym, który zatonął w 1628 roku i został wydobyty z morza po 333 latach. Po 
zwiedzaniu czas wolny. Przejazd do Nynashamn. Zaokrętowanie na prom płynący do 
Gdańska. Nocleg w kabinach na promie. 

dzień 12 – Śniadanie na promie. Dopłynięcie do Gdańska. Wyokrętowanie. Koniec wycieczki.

Transport: luksusowy zachodni autokar (klimatyzacja, WC, wideo, barek)
Zakwaterowanie: hotele;  pokoje 2, 3-osobowe; 9 noclegów oraz 2 noclegi w kabinach  
4-osobowych wewnętrznych na promie
Wyżywienie: 11 śniadań i 10 obiadokolacji
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot  oraz przewodnik miejscowy w Sztokholmie
Ubezpieczenie: koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków
bilety wstępu: Norwegia: 3000 NOK; finlandia; 50 EURO; Szwecja; 200 SEK. 
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rPA
ZAMbIA – ZIMbAbWE 

PIELGRZYMKA 15 – DNIOWA
dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki. Wylot z Polski przez jeden z portów lotniczych  

w Europie do JoHANNESbUrgA. 
dzień 2 – Przylot do rPA. JoHANNESbUrg. Transfer autokarem z lotniska. Przejazd przez miasto, 

m.in. punkt widokowy Carlton Center przy stadionie Soccer City, na którym 11 czerwca 
2010r. rozpoczęły się MŚ w Piłce Nożnej . Przejazd do polskiego kościoła  
w Norwood St. Joseph (msza św.). Następnie przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, 
odpoczynek. Wieczorem wyjazd na obiadokolację do jednej z najsłynniejszych  
restauracji Johanesburga gdzie na ogromnym palenisku na 52 dzidach Maasajskich 
piecze się afrykańska dziczyzna (do wyboru: mięso antylopy, gnu, kudu, mięso  
strusia czy krokodyla; w zależności od sezonu – również mięso żyrafy, zebry). Nocleg 
w hotelu.

dzień 3 – Śniadanie. PrETorIA – SoWETo. Przejazd do Pretorii – stolicy kraju. Msza św.  
w kościele św. Jana Bosco. Zwiedzanie: pomniki oraz budynki pamiętające czasy 
świetności Republiki Burskiej – Voortrekker, upamiętniający niecodzienną historię 
pierwszych osadników. Dalej - Parlament oraz Plac Kościelny. Przejazd do SoWETo. 
Unikalne afrykańskie miasto - satelita Johannesburga, świadek burzliwych wystąpień  
i krwawych zamieszek. Zatrzymanie się przy domu Mandeli. Obiadokolacja i nocleg  
w hotelu.

dzień 4 – Śniadanie. Przejazd do SUN CITY. Pobyt w bajkowym świecie zaginionego miasta  
z Ryczącą Zatoką z imitacją oceanicznych fal, ruinami i tropikalnymi ogrodami. Msza 
św. w kościele w Brayston. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 5 – Śniadanie. MPUMALANgA. Wczesny wyjazd do PArKU KrUgErA przez prowincje  
gAUTENg i MPUMALANgA. Na  trasie - malownicze widoki tzw. Scenic route:  
przełęcze, góry, doliny, a wśród nich unikalne cuda natury, które rozsławiły ten rejon 
na cały świat; God’s Window Potholes: formacje skalne wyrzeźbione przez miliony lat 
płynąca rzekę oraz Blyde River Canyon – trzeci pod względem wielkości kanion świata. 
Msza św. w kościele św. Józefa w Hazyview. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 6 – Śniadanie (na wynos). Wczesny wyjazd do KrUgEr NATIoNAL PArK. Przejazd  
otwartymi samochodami - całodzienne SAfArI. Kruger Park jest najstarszym  
i największym rezerwatem Afryki, i jednym z największych rezerwatów safari na świecie 
(pow. Parku - 19 tys. km kw.). Teren parku to fauna i flora – busz oraz rozległe  
sawanny. To “big five” czyli najsłynniejsze zwierzęta Afryki: słonie, lwy, nosorożce, 
lampary i bawoły. Przystanek w jednym z punktów widokowych. Msza św. polowa. 
Kontynuacja safari. Po południu dojazd do Ber - Gen- Dal Camp. Zakwaterowanie,  
wypoczynek. Wieczorem specjalna obiadokolacja - boMA brAAI ( grill). Nocleg.

dzień 7 – Śniadanie.  SWAZILANd – ST LUCIA. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd przez  
najmniejsze królestwo świata – SWAZILANd; krainę gór i rzeźb. Przejazd do ST. LUCIA 
- miasteczka, które znajduje się na liście UNESCO z uwagi na jego unikalność w postaci 
Parków Narodowych z wodami laguny, krokodyle hipopotamami. Zakwaterowanie  
w lodge. Po południu - REJS po słynnej lagunie miasteczka. Msza św..  
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Obiadokolacja – owoce morza – nocleg w hotelu.
dzień 8 – Śniadanie. SHAKALANd – dUrbAN Przejazd do jednej z najsłynniejszych wiosek 

zuluskich – SHAKALANd (nagrywany był tam film Zulus Shaka). Dalej – pokaz tańców 
plemion Afryki Południowej. Następnie - Shakaland - perła wśród zuluskiej krainy –  
prezentacja wojowników w tradycyjnych, historycznych barwach. Przejazd do Durbanu. 
Msza św. w katedrze św. Emanuela. Obiadokolacji w najwyższym punkcie Dubranu  
z widokiem na cztery strony miasta. Nocleg w hotelu.

dzień 9 – Śniadanie. dUrbAN – CENToCoW. Wczesne wykwaterowanie wyjazd do diecezji 
Umzimkulu Centocow - AfrYKAŃSKIEJ CZĘSToCHoWY. Msza święta. Spotkanie  
z polskimi księżmi i siostrami zakonnymi. Przejazd do miejsca zakwaterowania  
w górach Drakensbergu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 10 – Śniadanie. drAKENSbErg. Msza św. w hotelu. Wyjazd w Góry Drakensbergu do Royal 
Natal Park. Dla chętnych wycieczka do miejsca które rozsławiło Góry Smocze -  
noszącego miano Amphitheatre oraz do znajdującego się na jego terenie drugiego  
najwyższego wodospadu świata rzeki TUgELA ( około 2 godzinna wędrówka ).  
W swoim najbardziej spektakularnym miejscu Góry Drakensbergu to potężne filary 
ścian wysokich na 1500 m poprzecinanych rozpadlinami ciągnącymi się półksiężycowo 
na przestrzeni 8 km . Miejsce to nazwane jest Amfiteatr ze względu na łukowaty układ 
ścian przypominający starożytny amfiteatr. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 11 – Śniadanie. drAKENSbErg - goLdEN gATE. Msza św. w hotelu. Wykwaterowanie; 
przejazd do rezerwatu widokowego goLdEN gATE, następnie przejazd do  
JoHANNESbUrgA. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 12 – Śniadanie. ZAMbIA LIVINgSToNE - ZAMbEZI SUN. Wykwaterowanie. Transfer na 
lotnisko; przedpołudniowy wylot do ZAMbII – LIVINgSToNE. Odprawa paszportowa. 
Przejazd do kościoła św. Teresy; msza św.. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie,  
obiadokolacja i nocleg w hotelu.

dzień 13 – Śniadanie. ZAMbIA-ZIMbAbWE. Transfer do ZIMbAbWE. Wycieczka do  
wodospadu VICTorIA po stronie Zimbabwe. Wodospad Victorii jest prawie 
dwukrotnie wyższy od Niagary - jego wysokość wynosi od 100/108. Długość: 
1700 m. Powrót do hotelu w ZAMbI. Obiadokolacja i nocleg. 

dzień 14 – Śniadanie. ZAMbIA – JoHANNESbUrg – EUroPA. Msza św. w hotelu. Transfer 
na lotnisko w LIVINgSToNE. Przelot do JoHANNESbUrgA.  
Przesiadka na samolot. Wylot do Europy.

dzień 15 – Przylot do Polski z jednego z portów lotniczych w Europie. ZAKOŃCZENIE 
PIELGRZYMKI.

Koszt: 13000zł
Samolot: przelot na trasie: Warszawa – Johanesburg przez jedno z europejskich miast – i z powrotem. Cena nie 
obejmuje przelotu z Johanesburga do Zambii i z powrotem (na zapytanie);
Zakwaterowanie: hotele ***, pokoje 2, 3- osobowe z łazienką – 12 noclegów;
Transport: klimatyzowany autokar, samochody terenowe;
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz  przewodnik miejscowy;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Wyżywienie: 12 śniadań i 12 obiadokolacji oraz 1 egzotyczny lunch;
bilety wstępu w ramach programu, opłaty wizowe, lokalne; płatne: 500 Euro (nie dotyczy ew, 
wycieczek fakultatywnych nie ujętych w programie.
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Podróżuj z klasą...

WYbrANE ProPoZYCJE PIELgrZYMEK,
KTórE SĄ JUŻ ZAPLANoWANE I doJdĄ do SKUTKU

bUŁgArIA
WYPoCZYNEK MorZE CZArNE orAZ WArNA I NESEbEr
WYcIEcZKA 8 - DNIOWA, TERMIN: 25.07-1.08.2013r.

Koszt: 1700zł

SANKTUArIA EUroPY
frANCJA – HISZPANIA – PorTUgALIA 

AVIgNoN – LoUrdES – bUrgoS – SANTIAgo dE CoMPoSTELLA – fATIMA – LIZboNA – MAdrYT 
SArAgoSSA – MoNTSErrAT – bArCELoNA – LA SALETTE
PIELGRZYMKA 14 – DNIOWA, TERMIN: 6-19.04.2013r. 

BEZ NOcNYcH PRZEJAZDÓW!!!

KOSZT: 3200zł

HISZPANIA – WŁoCHY
WYPoCZYNEK: CoSTA brAVA / AdrIATYK 

PAdWA – MoNACo – MoNSErrAT – bArCELoNA – AVIgNoN – WENECJA
WYcIEcZKA 12 – DNIOWA, TERMIN: 12-23.07.2011r.

Koszt: 1960zł

WŁoCHY
PIZA – rZYM – MENTorELLA – PIETrELCINA – SAN gIoVANNI roToNdo – MoNTE SAN ANgELo – LorETo 

WYPoCZYNEK NAd AdrIATYKIEM 
NAWIEdZENIE grobU PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PIELGRZYMKA 11 – DNIOWA, TERMIN: 18-28.07.2013r.

Koszt: 2300zł

WŁoCHY
ToSKANIA orAZ AdrIATYK 

PAdWA – PIZA – SIENA – fLorENCJA – CHIANTI – WENECJA
WYcIEcZKA 7 – DNIOWA, TERMIN: 29.07-4.08.2013r.

Koszt: 1200zł

WŁoCHY
PAdWA – ASYŻ – rZYM – MoNTE CASSINo 

SAN gIoVANNI roToNdo – LANCIANo – MANoPPELLo – WENECJA 
NAWIEdZENIE grobU bŁogoSŁAWIoNEgo JANA PAWŁA II 

PIELGRZYMKA 9 – DNIOWA, TERMIN: 27.04-5.05.2013r.

Koszt: 2000zł






