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NA CAŁYM ŚWIECIE
NA WYSOKIM STANDARDZIE

NA WASZE ŻYCZENIE



„Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśl ku przystani, do której może zawinąć 
na szlaku swoich religijnych poszukiwań” - niech te piękne słowa św. Jana Pawła II posłużą jako najlepszy wstęp 
do naszego katalogu. Pielgrzymki towarzyszą chrześcijaństwu od jego początków, również  w czasach obecnych 
każda pielgrzymka jest szansą do ugruntowania własnej wiary, ponownym zaproszeniem do nawrócenia się do 
Chrystusa oraz możliwością poznania pięknych miejsc i sanktuariów całego świata, które są „niczym kamienie 
milowe wskazujące drogę dzieciom Bożym wędrującym po ziemi” (św. Jan Paweł II, homilia w Corrientes, 
Argentyna).
Chciałbym zaoferować Waszej wspólnocie naszą pomoc i osobiste 25-letnie doświadczenie przy organizacji 
pielgrzymek do sanktuariów całego świata. Oprócz doświadczenia naszym dużym atutem jest wysoki standard 
wyjazdów oraz indywidualne podejście do każdej pielgrzymki i wszystkich życzeń dotyczących wyjazdu 
i współpracy. W niniejszym katalogu prezentujemy gotowe propozycje pielgrzymkowe dla grup parafialnych, 
ale naturalnie chętnie przedstawimy także każdy inny program na indywidualne życzenie Waszej wspólnoty. 
Niezmienną strategią mojego biura jest maksymalizacja efektów dla Uczestników i ich zadowolenie z pielgrzymki. 
Zatem zapraszam do zorganizowania Waszej pielgrzymki z BP Vervinci Travel, a wszelkie dalsze szczegóły chętnie 
omówię w osobistym kontakcie, do którego serdecznie zachęcam. 

Z wyrazami czci i głębokiego szacunku, 
Piotr Werwiński - właściciel BP Vervinci Travel
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Czcigodni Kapłani, Szanowni Pielgrzymi!



Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii - 10 dni s. 5

Pielgrzymka śladami św. Jana Pawła II do Krakowa i okolic - 4 dni s. 6

Pielgrzymka na Warmię i Mazury - 4 dni s. 7

Pielgrzymka Niepokalanów – Warszawa – Świnice Warckie – Licheń - 3 dni s. 8

Pielgrzymka na wielokulturowe Podlasie - 5 dni s. 9

Pielgrzymka po Ziemi Świętokrzyskiej - 6 dni s. 10

Pielgrzymka na Podkarpacie - 6 dni s. 11

Pielgrzymka Podlasie – Litwa - 6 dni s. 12

Pielgrzymka po Krajach Bałtyckich - 9 dni s. 13

Pielgrzymka Dolny Śląsk – Praga - 7 dni s. 14

Pielgrzymka Czechy – Węgry – Słowacja - 7 dni s. 15

Pielgrzymka do Bawarii i Austrii - 7 dni s. 16

Pielgrzymka na Ukrainę - 8 dni s. 17

Pielgrzymka Gruzja – Armenia śladami Chrześcijaństwa - 9 dni s. 18

Pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela - 8 dni s. 19

Pielgrzymka Lourdes – Paryż – La Salette - 10 dni s. 20

Samolotowa Pielgrzymka Sanktuaria Francji - 8 dni s. 21

Pielgrzymka Barcelona – Lourdes – Montserrat - 8 dni s. 22

Pielgrzymka do Katalonii - 8 dni s. 23

Pielgrzymka do Andaluzji - 8 dni s. 24

Pielgrzymka śladami św. Pawła po słonecznej Grecji - 8 dni s. 25

Pielgrzymka Sanktuaria Włoch - 9 dni s. 26

Samolotowa Pielgrzymka do Włoch - 7 dni s. 27

Pielgrzymka do Włoch z wakacyjnym pobytem w San Giovanni Rotondo - 10 dni s. 28

Pielgrzymka Sanktuaria Europy - 14 dni s. 29

Pielgrzymka do Rumunii – Siedmiogród i Bukowina - 9 dni s. 30

Pielgrzymka Medjugorie – Chorwacja - 8 dni s. 31

Pielgrzymka na Cypr śladami św. Pawła i św. Barnaby - 8 dni s. 32

Pielgrzymka do Matki Boskiej z Guadalupe – Meksyk - 12 dni s. 33

Pielgrzymka do Brazylii – 13 dni s. 34

Spis treści
Pielgrzymka do Ziemi Świętej - 8 dni s. 4

- kliknij w wybraną ofertę, by przejść do właściwej strony.
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• Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem 
• Droga Krzyżowa i Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie 
• Bazylika Zwiastowania NMP w Nazaret 
• Hajfa, Kafarnaum i Kana Galilejska 
• Rejs statkiem po Jeziorze Genezaret 
• Ein Karem, Kasr Al-Jahud i Morze Martwe 
• Jerycho i Góra Tabor

DZIEŃ 1 TEL AVIV – JAFA
Zbiórka uczestników przed parafią i  przejazd na wybrane lotnisko, odprawa 
bagażowa i  wylot do Tel Avivu. Przylot do Tel Avivu, odbiór bagaży i  kontrola 
paszportowa. Przejazd do TEL AVIVU i zwiedzanie jego najstarszej dzielnicy - Jafa. 
Starożytne, kolorowe i malownicze uliczki zaprowadzą nas ze starówki a do portu, 
który uważany jest za jeden z najstarszych portów na świecie. Przejazd do hotelu 
w Tyberiadzie lub okolicy na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2 TABGHA – KAFARNAUM – JEZIORO GENEZARET
Śniadanie, po którym udamy się do doliny TABGHA, aby zwiedzić Kościół 
Prymatu oraz Bazylikę Rozmnożenia Chleba i Ryb. W KAFARNAUM odwiedzimy 
Dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi, zobaczymy również Górę Błogosławieństw. 
Następnie popłyniemy statkiem przez JEZIORO GENAZARET, a nad rzeką Jordan 
odnowimy przyrzeczenia Chrztu Świętego. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg. 

DZIEŃ 3 HAJFA – NAZARET – KANA GALILEJSKA
Po śniadaniu przejazd do HAJFY: Góra Karmel i  Sanktuarium Stella Maris, 
panorama miasta oraz świątyni i  ogrodów Bahajów. Następnie udamy się 
do NAZARETU, gdzie nawiedzimy Bazylikę Zwiastowania NMP oraz Kościół 
św. Józefa. Z Nazaretu przejazd do KANY GALILEJSKIEJ, miejsca pierwszego cudu 
Jezusa. Małżeństwa odnowią przysięgę ślubną oraz otrzymają błogosławieństwo 
kapłana. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4 GÓRA TABOR – JERYCHO – DOLINA JORDANU
 – KASR AL-JAHUD
Śniadanie, po którym przejazd do podnóża GÓRY TABOR, skąd taksówkami 
wjedziemy na szczyt i nawiedzimy Bazylikę Przemienienia Pańskiego. W JERYCHO 
staniemy przed symboliczną sykomorą, drzewem na które wspiął się Zacheusz, 
by ujrzeć Chrystusa. Przystaniemy w KASR AL-JAHUD, w pobliżu ujścia Jordanu 
do Morza Martwego, gdzie św. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa Chrystusa. Przejazd 
do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5 JEROZOLIMA
Śniadanie, po którym wizyta na Górze Oliwnej. Zobaczymy Sanktuarium 
Wniebowstąpienia oraz Kościół Pater Noster, udamy się do Kaplicy Dominus 
Flevit (Pan Zapłakał). Drogą procesji w  Niedzielę Palmową dojdziemy 
do  Bazyliki Getsemani. Przejdziemy przez Ogród Oliwny, nawiedzimy Grotę 
Pojmania oraz Grób Maryi. Zobaczymy także Syjon Chrześcijański – nawiedzimy 
Wieczernik, Bazylikę Zaśnięcia NMP oraz Kościół zaparcia się św. Piotra. Powrót 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 JEROZOLIMA
Śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta JEROZOLIMY. Udamy się do Sadzawki 
Betesda oraz Kościoła św. Anny, miejsca narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Przejdziemy do Kościoła Biczowania oraz skazania na Śmierć Pana Jezusa. 
Przejdziemy Drogą Krzyżową i  nawiedzimy Bazylikę Bożego Grobu. Powrót 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 EIN KAREM – POLE PASTERZY – MORZE MARTWE
Śniadanie. Przejazd do EIN KAREM, miejsca urodzenia św. Jana Chrzciciela. 
Udamy się na Pole Pasterzy, nawiedzimy Bazylikę Narodzenia Pańskiego, 
Kościół  Św.  Katarzyny oraz Grotę Św. Hieronima i  Grotę Mleczną. Pobyt 
nad Morzem Martwym. Powrót na obiadokolację i nocleg do Betlejem.

DZIEŃ 8 POWRÓT
Wczesne wykwaterowanie z  hotelu, odbiór pakietów śniadaniowych i  transfer 
na lotnisko do Tel Avivu. Przelot i powrót na miejsce zbiórki, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze (linie rejsowe) wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• 7 noclegów w Hotelach ***/****, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji w formie bufetu, 1 lunch - ryba św. Piotra
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia - lotnisko - Parafia
• opiekę pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 30 000 EUR, NNW do 4000 EUR, bagaż podróżny do 400 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu, rejsu po Jeziorze Genezaret, taksówek na Górę Tabor, 

zwyczajowych napiwków, opłat za lokalne przewodnictwo itp. 
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka do Ziemi Świętej - 8 dni
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• Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem 
• Droga Krzyżowa i Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie
• Petra - miasto wykute w skale
• Nazaret, Hajfa, Kafarnaum i Kana Galilejska
• Rejs statkiem po Jeziorze Genezaret
• Ein Karem, Qasr Jahud i Morze Martwe
• Góra Tabor, Góra Nebo i Góra Kuszenia

DZIEŃ 1 TEL AVIV – JAFA
Zbiórka uczestników na wybranym lotnisku, odprawa bagażowa i  wylot 
do  Tel Avivu. Przylot do Tel Avivu, odbiór bagaży i kontrola paszportowa. Przejazd 
do TEL AVIVU i zwiedzanie jego najstarszej dzielnicy - JAFA. Starożytne, kolorowe 
i  malownicze uliczki zaprowadzą nas ze starówki aż do portu, który uważany 
jest za jeden z najstarszych portów na świecie. Przejazd do hotelu Tyberiadzie 
lub okolicy na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2 GÓRA TABOR – KAFARNAUM – JEZIORO GENEZARET
Śniadanie. Wyjazd na GÓRĘ TABOR. Msza św. na Gorze Tabor. Przejazd nad 
Jezioro Galilejskie. Zwiedzanie kościoła Rozmnożenia Chleba, Prymatu Piotra 
i ruin KAFARNAUM (Dom Piotra). Rejs statkiem z Ginnosar do En-Gev. Lunch z rybą 
św. Piotra. Plażowanie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 3 NAZARET – KANA GALILEJSKA – HAJFA
 – CEZAREA NADMORSKA 
Śniadanie, wyjazd do NAZARETU. Zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania. 
KANA  GALILEJSKA i  odnowienie przyrzeczeń małżeńskich (dla par małżonków 
obecnych na pielgrzymce). Przejazd do HAJFY. Zwiedzanie kościoła Stella Maris, 
ogrodów Bahaia. Przejazd do akweduktu w  CEZAREI NADMORSKIEJ. Przyjazd 
do hotelu w Betlejem. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 4 BETLEJEM – AIN KAREM 
Śniadanie, przejazd do BETLEJEM. Zwiedzanie Bazyliki Narodzenia, Grota Mleczna. 
Przejazd na Pole Pasterzy. Po zwiedzeniu zakup pamiątek i  dewocjonaliów. 
Po południu zwiedzanie AIN KAREM: kościół Narodzenia Jana Chrzciciela, kościół 
Nawiedzenia św. Elżbiety. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 5 GÓRA NEBO – MADABA – GERASH 
Po śniadaniu wyjazd na przejście graniczne Izrael - Jordania w  King Hussein 
Bridge. Przejazd na GÓRĘ NEBO. Panorama Ziemi Świętej. Zwiedzanie kościoła 
św. Jerzego w  MADABA ze słynną mozaiką. Przejazd do GERASH i  zwiedzanie 
helleńskiego miasta. Przejazd do hotelu w Amman. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 6 PETRA 
Wczesnym ranem przejazd do PETRY. Zwiedzanie słynnego miasta wykutego 
w skale. Powrót na granicę King Hussein Bridge. Przyjazd do hotelu w  Izraelu. 
Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7 JEROZOLIMA 
Śniadanie, przejazd do JEROZOLIMY. Wyjazd na Górę Oliwną. Zwiedzanie 
kaplicy Wniebowstąpienia, kościoła Ojcze Nasz, kościoła Dominus Flevit. Zejście 
do Getsemani i  zwiedzanie Bazyliki Agonii. Przejście do Muru Zachodniego 
(Ściana Płaczu). Po południu zwiedzanie Syjonu: Wieczernik, kościół Zaśnięcia 
NMP (Dormitio), kościół Zaparcia się Piotra (Gallicantu). Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 8 JEROZOLIMA 
Śniadanie, przejazd do JEROZOLIMY. Msza św. w kościele Biczowania (Flagellatio). 
Zwiedzanie kościoła św. Anny. Droga krzyżowa sprzed kościoła Biczowania. 
Dojście do bazyliki Grobu Pańskiego i  zwiedzanie. Po południu Yad Vašem. 
W drodze do hotelu Menora. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 9 BETANIA – GÓRA KUSZENIA – QASR JAHUD 
 – MORZE MARTWE 
Po śniadaniu wyjazd do BETANII. Następnie przejazd przez pustynię: Wadi Qelt. 
Dojazd na panoramę GÓRY KUSZENIA. Przejazd do QASR JAHUD - miejsce chrztu 
Pana Jezusa nad Jordanem. Przejazd wzdłuż Morza Martwego do En-Boqeq 
lub Qalia. Plażowanie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 10 WYLOT DO POLSKI 
Wczesne wykwaterowanie z  hotelu, odbiór pakietów śniadaniowych i  transfer 
na lotnisko do Tel Avivu. Wylot do Polski i powrót na miejsce zbiórki, zakończenie 
pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze (linie rejsowe) wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• 9 noclegów w Hotelach ***/****, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 9 śniadań, 9 obiadokolacji w formie bufetu, 1 lunch - ryba św. Piotra
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia - lotnisko - Parafia
• opiekę pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 30 000 EUR, NNW do 4000 EUR, bagaż podróżny do 400 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu, rejsu po Jeziorze Genezaret, taksówek na Górę Tabor, 

zwyczajowych napiwków, opłat za lokalne przewodnictwo, opłat granicznych, itp. 
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii - 10 dni
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• Wadowice - rodzinne miasto św. Jana Pawła II 
• Sanktuarium Pasyjno - Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej 
• Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach 
• Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 
• Kraków - Wzgórze Wawelskie i Stare Miasto
• Sanktuarium św. Ojca Pio w Przeprośnej Górce

DZIEŃ 1 WADOWICE – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki. Przejazd do WADOWIC - rodzinnego miasta 
Karola Wojtyły i  zwiedzanie miejsc związanych z  osobą św. Jana Pawła  II. 
Odwiedzimy muzeum w  Domu Rodzinnym Karola Wojtyły i  złożymy wizytę 
w  świątyni, w  której otrzymał chrzest. Możliwość zakupu i  degustacji słynnych 
wadowickich kremówek. Następnie przejazd do KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 
- miejsca wyjątkowo bliskiego sercu św. Jana Pawła II. Pielgrzymów, których 
liczba sięga miliona rocznie, przyciągają tutaj słynne nabożeństwa dróżkowe 
oraz Cudowny Obraz Maryi Kalwaryjskiej. Nawiedzimy sanktuarium z Cudownym 
Obrazem Maryi Kalwaryjskiej i przejdziemy po dróżkach kalwaryjskich - Dróżkach 
Pana Jezusa i Dróżkach Matki Bożej. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 2 KRAKÓW
Po śniadaniu przejazd do KRAKOWA na Wzgórze Wawelskie, gdzie zwiedzimy 
Zamek Królewski (dziedziniec) oraz Katedrę Wawelską. Zobaczymy tutaj 
najstarsze i  najważniejsze regalia polskie, czyli symbole królewskiej władzy 
oraz przedmioty związane z  kultem religijnym należące do najcenniejszych 
pamiątek Narodu Polskiego. Zobaczymy Katedrę Świętych – m.in. Sanktuarium 
św.  Stanisława i  św.  Jadwigi Królowej. Katedra na Wawelu od czasu swego 
powstania rozbrzmiewa dźwiękiem dzwonów. My zobaczymy ten najważniejszy, 
czyli Dzwon Zygmunta. Dalej trasa poprowadzi nas przez Groby Królewskie. 
Przejście na  Stare Miasto. Czas wolny. Dalsze zwiedzanie miasta, zobaczymy 
między innymi Sukiennice, Rynek Główny, Kościół Mariacki z  ołtarzem 
Wita  Stwosza oraz  ulicę Franciszkańską 3: Pałac Biskupów i  słynne „okno 
papieskie”. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 ZAKOPANE 
Po śniadaniu przejazd do ZAKOPANEGO – zwiedzanie Sanktuarium na Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach, które jest materialnym i  duchowym wotum 
wdzięczności Panu Bogu za ocalenie życia św. Jana Pawła II w  dniu zamachu 
13 maja 1981 roku. Następnie nawiedzimy kościół pw. Matki Bożej Niepokalanej, 
Objawiającej Cudowny Medalik. Spod świątyni przepiękne widoki na otaczającą 
okolicę. Na koniec wjazd kolejką na Gubałówkę, spacer na Butorowy Wierch, 
zjazd wyciągiem krzesełkowym (po drodze piękna panorama Tatr). Czas wolny 
na Krupówkach. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 ŁAGIEWNIKI – PRZEPROŚNA GÓRKA 
Śniadanie, przejazd do ŁAGIEWNIK. Nawiedzenie Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia: Bazylika Bożego Miłosierdzia, podziemia Bazyliki, zwiedzanie 
poszczególnych kaplic, nowe zabudowania Sanktuarium - Centrum Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się”, gdzie złożone są relikwie Świętego (ampułka z krwią oraz płyta 
nagrobna, przywieziona przez kardynała Stanisława Dziwisza z Watykanu), kaplica 
św.  Józefa z  obrazem Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Następnie 
Kaplica Męki Pańskiej, ołtarz polowy, Droga krzyżowa w ogrodach Sanktuarium, 
Kaplica Adoracji, wieża widokowa Jana Pawła II oraz arkady – miejsce gdzie można 
zakupić dewocjonalia. Ostatnim celem naszej pielgrzymki będzie Sanktuarium 
Św. Ojca Pio w  PRZEPROŚNEJ GÓRCE. W  kościele Ośmiu  Błogosławieństw 
pw. św. Archaniołów Michała, Rafała i  Gabriela, gdzie znajdują się relikwie 
św. Ojca Pio, będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej. Świątynię otacza pięknie 
wkomponowana w  krajobraz tego miejsca Droga Krzyżowa, zaprojektowana 
przez artystę rzeźbiarza Szymona Wypycha. Elementem łączącym wszystkie 
stacje jest Pismo Święte, stanowiące tło dla postaci Chrystusa przeżywającego 
kolejne etapy męki. Każdej stacji towarzyszy figura Św. Ojca Pio jako wiernego 
Cyrenejczyka ludzkości. Czas na modlitwę i refleksję. Przejazd na miejsce zbiórki, 
po drodze obiad pożegnalny, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 3 noclegi w Hotelach ***, pokoje 2 - osobowe z łazienkami
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: NNW do 5000 zł.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych 

przewodników, itp. 
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu
• przewidziana jest codzienna Msza Święta 

Pielgrzymka śladami św. Jana Pawła II do Krakowa i okolic - 4 dni
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• Sanktuaria Maryjne w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce 
• Głotowo - „Warmińska Jerozolima”
• Stoczek Klasztorny - miejsce internowania Kard. S. Wyszyńskiego
• Tajemniczy Wilczy Szaniec 
• Majestatyczny zamek w Malborku
• Frombork - miasto Mikołaja Kopernika

DZIEŃ 1 MALBORK – FROMBORK 
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki. Przejazd do MALBORKA na zwiedzanie 
z  przewodnikiem Zamku Krzyżackiego - jednego z  największych zachowanych 
zespołów architektury gotyckiej na świecie, który wpisany jest na listę 
światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Pierwotna nazwa zamku używana 
przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od 1309 do 1457 
zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego a miasto stolicą 
państwa zakonnego. Przejazd do FROMBORKA – miasta związanego z Mikołajem 
Kopernikiem. Zwiedzimy Wzgórze Katedralne z  przepięknym kompleksem 
średniowiecznej zabudowy. Pałace biskupie, mury obronne, wieże i  baszty 
oraz gotycka katedra ze wspaniałymi organami zaliczane są do najwyższej 
klasy światowych zabytków. Po zwiedzaniu czas wolny nad Zalewem Wiślanym. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2 KROSNO – GŁOTOWO – STOCZEK KLASZTORNY
 – LIDZBARK WARMIŃSKI
Śniadanie i  przejazd do KROSNA k. Ornety, zwiedzanie jednego z  najstarszych 
warmińskich miejsc kultu, którego początki sięgają XV wieku – Sanktuarium 
Nawiedzenia NMP i  św. Józefa. Następnie przejazd do GŁOTOWA, zwanego 
Warmińską Jerozolimą, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Najświętszego 
Sakramentu oraz Kalwarię Warmińską. Następnym miejscem, które odwiedzimy 
będzie Sanktuarium w STOCZKU KLASZTORNYM – miejsce, w którym wieziony 
był Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński. Pomodlimy się przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Królowej Pokoju i  zwiedzimy muzeum znajdujące 
się  w  pomieszczeniach, w  których był przetrzymywany Sługa Boży. Na koniec 
przejazd do LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO na zwiedzanie zamku, historycznej 
rezydencji Biskupów Warmińskich, pochodzącego z  XIV.w. Zamek w  Lidzbarku 
należy do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w  Polsce. Przejazd 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 ŚWIĘTA LIPKA – WILCZY SZANIEC – MIKOŁAJKI
 – REJS PO ŚNIARDWACH 
Śniadanie i  przejazd do ŚWIĘTEJ LIPKI, gdzie zobaczymy sławne sanktuarium 
Maryjne, a  także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do 
najwspanialszych okazów późnego baroku w  Polsce. Kompleks pielgrzymkowy 
w  Świętej Lipce, znakomicie wkomponowany w  mazurski pejzaż, uważany jest 
za jeden z  najpiękniejszych w  Europie. Prezentacja organów świętolipskich 
-  wysłuchanie krótkiego koncertu. Przejazd do Gierłoży na poznanie tajemnic 
jednego z najsłynniejszych obiektów II Wojny Światowej – kętrzyńskiej kwatery 
Hitlera nazwanej „WILCZYM SZAŃCEM” - „Die Wolfschanze”. Przez teren szańca 
przejdziemy oznakowaną trasą oglądając bunkry i schrony. Na koniec udamy się do 
Mikołajek, skąd popłyniemy w  rejs po „Mazurskim Morzu”, czyli największym 
polskim jeziorze Śniardwy. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 LEŚNICZÓWKA PRANIE – WOJNOWO – GIETRZWAŁD 
Śniadanie, przejazd do położonej w sercu Puszczy Piskiej miejscowości Ruciane 
Nida, jednej z  najbardziej znanych na Mazurach. Stąd udamy się do położonej 
nad Jeziorem Nidzkim LEŚNICZÓWKA PRANIE. Swą sławę – oprócz urokliwego 
położenia - zawdzięcza pobytom Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
utworzono tutaj muzeum wybitnego poety. Zatrzymamy się także w WOJNOWIE, 
jednej z najbardziej malowniczych miejscowości południowych Mazur, gdzie nad 
Jeziorem Duś zobaczymy klasztor starowierców. Przejazd do GIETRZWAŁDU, 
miejsca objawień Najświętszej Maryi Panny. W miejscu, gdzie dzieciom ukazywała 
się Matka Boska umieszczona została kapliczka z figurą Maryi Panny. Znajduje się 
tu także źródełko, które zostało pobłogosławione przez Matkę Bożą 8 września 
1877 roku, a z którego pielgrzymi czerpią wodę i które przynosi ulgę cierpiącym 
i  liczne uzdrowienia. Przejazd na miejsce zbiórki, po drodze obiad pożegnalny, 
zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 3 noclegi w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: NNW do 5000 zł.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

opłat za miejscowych przewodników, rejsu itp.
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka na Warmię i Mazury - 4 dni
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• Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu 
• Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie
• Świnice Warckie i Głogowiec – miejsca związane 

ze św. s. Faustyną
• Warszawa – Świątynia Opatrzności Bożej
• Warszawa – Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
• Zamek Królewski i inne zabytki Warszawy

DZIEŃ 1 NIEPOKALANÓW – WARSZAWA 
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki. Przejazd do NIEPOKALANOWA, gdzie 
nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana M. Kolbego 
oraz Muzeum Św. Maksymiliana. Następnie przejazd do WARSZAWY. Spotkanie 
z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie miasta. Spacer Traktem Królewskim, 
na naszej trasie zobaczymy: kościół Świętego Krzyża, kościół św. Anny, 
Uniwersytet Warszawski, Plac Marszałka Piłsudskiego z  Grobem Nieznanego 
Żołnierza, Pałac Potockich, Pałac Prymasowski, Pałac Branickich, Bazylikę 
Archikatedralną św. Jana Chrzciciela, Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Zamek 
Królewski. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2 WARSZAWA
Śniadanie, po którym zwiedzanie kościoła pw. Św. Stanisława Kostki, gdzie 
nawiedzimy grób bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz muzeum. Następnie przejazd 
do centrum i wejście do komnat Zamku Królewskiego. Zwiedzanie byłej siedziby 
królów i  prezydentów Polski - Apartament Wielki i  Królewski, które zostały 
odtworzone zgodnie z  XVIII wiecznymi projektami. Czas wolny na Starówce. 
W  godzinach popołudniowych zwiedzimy Łazienki Królewskie, Belweder, Sejm 
i Cmentarz Stare Powązki. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 WARSZAWA – ŚWINICE WARCKIE
 – GŁOGOWIEC – LICHEŃ 
Po śniadaniu przejazd do WARSZAWY na zwiedzanie Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Następnie pojedziemy do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie 
zwiedzimy Panteon Wielkich Polaków. Następnie przejazd do ŚWINIC WARCKICH. 
Tutaj zobaczymy kościół św. Kazimierza, gdzie Święta s. Faustyna przyjęła chrzest 
i I komunię świętą. W 2002 r. podniesiono kościół parafialny do rangi diecezjalnego 
Sanktuarium Chrztu i Narodzin św. Siostry Faustyny. Przejazd do wsi GŁOGOWIEC 
– miejsca urodzenia Heleny Kowalskiej – późniejszej siostry Faustyny. Zwiedzimy 
dom rodzinny - muzeum, oddające klimat życia rodziny Kowalskich. Przejazd do 
LICHENIA, czas na modlitwę i nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej. Przewodnik 
oprowadzi nas po jednym z  najważniejszych sanktuariów maryjnych w  Polsce 
– Sanktuarium III Tysiąclecia – Świątyni Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. 
Ten nowy monumentalny gmach bazyliki, z pięcioma nawami na planie krzyża, 
to największy kościół w  naszym kraju. Poświęcenia bazyliki dokonał 7 VI 1999 
roku Ojciec Święty Jan Paweł II. Zobaczymy także pomnik św.  Jana Pawła II, 
Nawiedzimy kościół św. Doroty, kaplicę Krzyża i  Golgotę. Przejazd na miejsce 
zbiórki, po drodze obiad pożegnalny, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 2 noclegi w Hotelach ***, pokoje 2-osobowe z łazienkami
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: NNW do 5000 zł.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

opłat za miejscowych przewodników, itp. 
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

UWAGI: 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka Niepokalanów – Warszawa – Świnice Warckie – Licheń - 3 dni
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• Sokółka - miejsce cudu eucharystycznego 
• Kodeń - Sanktuarium Maryjne 
• Prawosławne monastery w Supraślu i Jabłecznej 
• Święta Góra Grabarka 
• Tatarski meczet w Kruszynianach
• Rejs Szlakiem Papieskim

DZIEŃ 1 DROHICZYN – GRABARKA
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki. Przejazd do DROHICZYNA - miasta położonego 
na wysokiej skarpie nad zakolem rzeki Bug. Będziemy podziwiać panoramę Bugu, 
zwiedzimy Muzeum Diecezjalne, Bazylikę Katedralną Trójcy Przenajświętszej 
oraz Cerkiew św. Mikołaja. Następnie przejazd w  okolice Św. Góry GRABARKI. 
Pięknie zdobiona XVIII wieczna świątynia drewniana z sąsiadującymi obiektami 
klasztornymi i  wzgórzem zapełnionym krzyżami wotywnymi jest miejscem 
licznych pielgrzymek prawosławnych. W  skład kompleksu wchodzi: monaster 
św. Marii i Magdaleny, cerkiew pw. Spasa, cerkiew pw. Wszystkich Strapionych 
Radość, studzienka ze źródłem. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 2 PRATULIN – JABŁECZNA – KODEŃ 
Śniadanie, po którym przejazd do PRATULINA i  nawiedzenie Sanktuarium 
Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Następnie przejazd do JABŁECZNEJ, 
gdzie zobaczymy Cerkiew św. Onufrego, czyli prawosławny monaster uważany 
za najstarszy zabytek prawosławia na polskich ziemiach. Kolejnym etapem 
naszego dzisiejszego szlaku będzie KODEŃ. W tym miejscu poznamy Sanktuarium 
Matki  Bożej Kodeńskiej, wysłuchamy historii dotyczącej cudownego obrazu 
Matki  Bożej z Guadelupe, koronowanego w 1723 roku jako jeden z pierwszych 
na naszych ziemiach. Dziś Matka Boska Kodeńska jest patronką Podlasia. Przejazd 
do hotelu w okolicy Białegostoku na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 BIAŁYSTOK – SUPRAŚL – KRUSZYNIANY
 – ŚWIĘTA WODA – BIAŁYSTOK 
Śniadanie i  przejazd do BIAŁEGOSTOKU, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 
gdzie pomodlimy się przy relikwiach św. s. Faustyny i  bł. ks. Michała Sopoćki. 
Następnie udamu się do SUPRAŚLA na zwiedzanie Monasteru, czyli gotyckiej 
cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, która majestatycznie góruje 
nad całym miasteczkiem. Przejazd do KRUSZYNIAN, gdzie zobaczymy drewniany 
meczet, którego funkcjonowanie należy wiązać z osadnictwem tatarskim za króla 
Jana III Sobieskiego. Przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w ŚWIĘTEJ 
WODZIE. Na obszarze Sanktuarium znajdują się: kościół, grota, wzgórze krzyży, 
cudowne źródełko i  kaplice Dróżek Boleści Maryi. Przejazd do Białegostoku, 
gdzie zobaczymy najsłynniejszy zabytek miasta - Zespół Pałacowo – Parkowy 
Branickich z pięknymi barokowymi ogrodami. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 4 SOKÓŁKA – SUCHOWOLA – WIGRY 
Po śniadaniu przejazd do SOKÓŁKI, miejsca cudu eucharystycznego. Nawiedzenie 
kościoła Św. Antoniego Padewskiego, gdzie 05.10.11 uroczyście umieszczono 
do publicznej adoracji relikwiarz z  Cząstką Ciała Pańskiego. Następnym etap 
pielgrzymki to wizyta w Izbie Pamięci bł. ks. Popiełuszki w SUCHOWOLI. Przejazd 
na zwiedzanie zespołu pokamedulskiego w WIGRACH, malowniczo położonego 
nad jeziorem. Zobaczymy: eremy, kaplicę kanclerską, dom królewski, wieżę 
zegarową, z której rozpościera się widok na jezioro Wigry i całą okolicę, a przede 
wszystkim barokowy kościół. W  obiekcie znajdują się apartamenty papieskie, 
w  których przebywał Jan Paweł II podczas pielgrzymki w  1999 roku. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicy Suwałk.

DZIEŃ 5 AUGUSTÓW – REJS SZLAKIEM PAPIESKIM
 – STUDZIENICZNA 
Śniadanie, przejazd do AUGUSTOWA, skąd popłyniemy w  rejs malowniczym 
Szlakiem Papieskim do miejscowości STUDZIENICZNA, malowniczo położonej 
na  półwyspie, miejsca kultu religijnego z  wieloma zabytkami sakralnymi. 
Zobaczymy zabytkowy kościół drewniany ze zdobieniami z poroża dzikich zwierząt, 
a  także kaplicę Najświętszej Marii Panny. Sanktuarium w  1999 roku odwiedził 
papież Jan Paweł II płynąc statkiem właśnie opisaną trasą. To wydarzenie wiernie 
upamiętnia pomnik Polskiego Papieża. Przejazd na miejsce zbiórki, po drodze 
obiad pożegnalny, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 4 noclegi w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: NNW do 5000 zł.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

opłat za miejscowych przewodników, rejsu itp.
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka na wielokulturowe Podlasie - 5 dni
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• Sanktuarium na Świętym Krzyżu
• Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie – Godowie
• Sanktuarium św. Ojca Pio w Przeprośnej Górce
• Zamek Krzyżtopór 
• Baranó Sandomierski – „Mały Wawel” 
• Zabytkowe miasta: Przemyśl, Zamość, 

Kazimierz Dolny i Sandomierz

DZIEŃ 1 KAŁKÓW-GODÓW 
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki. Przejazd do miejscowości KAŁKÓW 
- GODÓW, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi 
Świętokrzyskiej. Zobaczymy: Drogę Krzyżową z  pięknie rzeźbionymi stacjami, 
Grotę Lourdzką, będącą kopią groty z Lourdes, Kaplicę Św. Ojca Pio, przed którą 
znajduje się pomnik świętego zakonnika z  San Giovanni Rotondo. Na  terenie 
sanktuarium stoi także wysoka na 33 metry Golgota, która przypomina 
o cierpieniach Polaków na przestrzeni dziejów historycznych. Przejazd do hotelu 
w okolicy Puław lub Kielc na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2 SULISŁAWICE – SANDOMIERZ
Po śniadaniu przejazd do SULISLAWIC, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej – najstarsze sanktuarium maryjne na Ziemi Sandomierskiej. 
Następnie przejazd do SANDOMIERZA na zwiedzanie pereł sandomierskiej 
architektury. W  programie m.in: zwiedzanie: Rynku i  zabytkowych kamienic, 
Bazyliki Katedralnej z XIV w., wejście na Bramę Opatowską (widok na panoramę 
Sandomierza), spacer Podziemną Trasą Turystyczną (słynnymi sandomierskimi 
lochami). Po drodze przewodnik również opowie nam o przygodzie Sandomierza 
ze znanym serialem „Ojciec Mateusz” i pokaże miejsca z nim związane. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 ŚWIĘTY KRZYŻ 
Śniadanie i przejazd do Nowej Słupi, przejście Drogą Królewską na ŚW. KRZYŻ 
do  pięknie położonego Sanktuarium Krzyża Św. (po drodze podziwianie 
tajemniczej, rozszumianej Puszczy Jodłowej). Klasztor na Świętym Krzyżu, 
jest odwiecznym pomnikiem wiary, świadkiem, jakże bogatej historii Ziemi 
Świętokrzyskiej. Znajdujące się tu Relikwie Drzewa Krzyża Świętego, są symbolem 
wiary przyciągającym każdego roku dziesiątki tysięcy pielgrzymów z  Polski 
i zagranicy. Zwiedzimy Kaplicę Oleśnickich z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego 
oraz Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zejście do Huty 
Szklanej, po drodze gołoborza i piękne widoki. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 4 KAZIMIERZ DOLNY – PUŁAWY 
Śniadanie i  przejazd do polskiego miasta renesansu – KAZIMIERZA DOLNEGO, 
perły nad Wisłą. Zwiedzanie z  przewodnikiem: Rynek, renesansowe kamienice 
braci Przybyłów, Góra Trzech Krzyży ze wspaniałą panoramą, Zamek i  Baszta, 
Kościół Farny, Kościół i  Klasztor Franciszkanów, czas wolny na zakup kogutów 
z  ciasta. Przejazd do PUŁAW - zwiedzanie pałacu Czartoryskich oraz domku 
gotyckiego i Świątyni Sybilli. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 BARANÓW SANDOMIERSKI – KOPRZYWNICA 
 – ZAMEK KRZYŻTOPÓR 
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie urokliwego renesansowego Zamku 
Leszczyńskich w  BARANOWIE SANDOMIERSKIM, zwanego „małym Wawelem”. 
Następnie zobaczymy romański Zespół Cysterski z  XII w. w  KOPRZYWNICY. 
Na koniec przejazd do jednej z największych atrakcji turystycznych województwa 
świętokrzyskiego - ruin ZAMKU KRZYŻTOPÓR w  Ujeździe. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 JĘDRZEJÓW – PRZEPROŚNA GÓRKA
Po śniadaniu przejazd do JĘDRZEJOWA, gdzie nawiedzimy najstarszy w Polsce 
Klasztor Ojców Cystersów - Sanktuarium Błogosławionego Wincentego Kadłubka, 
w  którym znajdują się relikwie błogosławionego. Zobaczymy wnętrze świątyni 
z  unikatowymi, barokowymi organami. Kolejnym celem naszej pielgrzymki 
będzie Sanktuarium św. Ojca Pio w  PRZEPROŚNEJ GÓRCE. W  kościele Ośmiu 
Błogosławieństw p.w św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, gdzie znajdują 
się relikwie św. Ojca Pio, będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej. Świątynię 
otacza pięknie wkomponowana w  krajobraz tego miejsca Droga Krzyżowa, 
zaprojektowana przez artystę rzeźbiarza Szymona Wypycha. Elementem 
łączącym wszystkie stacje jest Pismo Święte, stanowiące tło dla postaci Chrystusa 
przeżywającego kolejne etapy męki. Każdej stacji towarzyszy figura Św. Ojca Pio 
jako wiernego Cyrenejczyka ludzkości. Czas na modlitwę i  refleksję. Przejazd 
na miejsce zbiórki, po drodze obiad pożegnalny, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 5 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: NNW do 5000 zł.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

opłat za miejscowych przewodników, itp. 
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka po Ziemi Świętokrzyskiej - 6 dni
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• Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej 
• Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie – Godowie
• Ogród Biblijny w Myczkowcach
• Pałac w Łańcucie 
• Komańcza - miejsce internowania Prymasa Tysiąclecia 
• Zabytkowe miasta: Przemyśl, Zamość, 

Kazimierz Dolny i Sandomierz

DZIEŃ 1 KAŁKÓW-GODÓW 
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki. Przejazd do miejscowości KAŁKÓW 
-  GODÓW, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Matki 
Ziemi Świętokrzyskiej. Zobaczymy: Drogę Krzyżową z  pięknie rzeźbionymi 
stacjami, Grotę Lourdzką, będącą kopią groty z  Lourdes, Kaplicę Św. Ojca Pio, 
przed którą znajduje się pomnik świętego zakonnika z  San Giovanni Rotondo. 
Na terenie sanktuarium stoi także wysoka na 33 metry Golgota, która przypomina 
o  cierpieniach Polaków na przestrzeni dziejów historycznych. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Puław.

DZIEŃ 2 KAZIMIERZ DOLNY – ZAMOŚĆ 
Po śniadaniu przejazd do KAZIMIERZA DOLNEGO, perły nad Wisłą. Zwiedzimy: 
Rynek, renesansowe kamienice braci Przybyłów, Górę Trzech Krzyży ze wspaniałą 
panoramą, Zamek i Basztę, Kościół Farny, Kościół i Klasztor Franciszkanów. Przejazd 
do ZAMOŚCIA, określanego mianem „Perły Renesansu” czy też „Padwy Północy”. 
Najpiękniejszy w  tej części Europy Rynek Wielki, kamienice kupców ormiańskich 
i  liczne świątynie zachwycają od lat. Zobaczymy: kamienice bogatego kupca 
ormiańskiego, XVII-wieczną makieta miasta, Rynek Wielki, Rynek Wodny, klasztor 
klarysek, Katedrę Zamojską, Starą i  Nową Bramę Lubelską, Rynek Solny, kościół 
franciszkanów. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Zamościa.

DZIEŃ 3 PRZEMYŚL – KALWARIA PACŁAWSKA 
Śniadanie i przejazd do PRZEMYŚLA - perły Podkarpacia, gdzie zwiedzimy katedry 
i  kościoły, cerkiew greckokatolicką, renesansowy zamek, rynek z  pięknymi 
kamienicami oraz Kopiec Tatarski, wzgórze górujące nad miastem – z  piękną 
panoramą na miasto oraz rzekę San. Następnie nawiedzimy Sanktuarium Męki 
Pańskiej i  Matki Bożej Kalwaryjskiej w  KALWARII PACŁAWSKIEJ. Sanktuarium 
ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej nazywane jest Jerozolimą Wschodu, 
natomiast ze względu na kult Maryi - Jasną Górą Podkarpacia. Drewniane 
domki przy klasztorze, Maryjne ścieżki, liczne kapliczki murowane i  drewniane 
przedstawiające Mękę Pańską uspokajają, napawają nadzieją i  optymizmem. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Soliny.

DZIEŃ 4 KOMAŃCZA – PRZEŁĘCZ WYŻNIA 
 – LUTOWISKA – SOLINA 
Śniadanie i przejazd do KOMAŃCZY, gdzie nawiedzimy klasztor Sióstr Nazaretanek, 
w  którym więziony był Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński. Jest to bardzo 
urokliwe miejsce. To tutaj Prymas napisał Jasnogórskie Śluby Narodu, spacerując 
po okolicznych dróżkach. Następnie przejazd przez Bieszczadzki Park Narodowy, 
podczas którego zatrzymamy się na podziwianie górskich widoków. Pierwszy 
punkt to Przełęcz Wyżnią, gdzie zaczynają się szlaki na Połoninę Wetlińską. Drugie 
miejsce to punkt widokowy nad Lutowiskami – jeden z najpiękniejszych widoków 
na Bieszczady Wysokie. Przejazd do SOLINY, gdzie pospacerujemy największą 
w  Polsce zaporą betonową z  pięknym widokiem na Jezioro Solińskie. Rejs 
statkiem po malowniczym jeziorze. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 MYCZKOWCE – ZAGÓRZ – ŁAŃCUT 
Po śniadaniu wizyta w  Myczkowcach, gdzie znajduje się Park Miniatur 
drewnianych cerkwi i  kościółków karpackich oraz ogród biblijny - żywa księga 
Biblii, zawierająca przemyślaną katechezę o biblijnej historii zbawienia. Przejazd 
do ZAGÓRZA. Spacer do imponujących ruin klasztoru Karmelitów Bosych. 
Przejazd do Łańcuta, gdzie zwiedzimy zamek – jedną z  najpiękniejszych 
rezydencji arystokratycznych w  Polsce, słynącą ze znakomitych wnętrz. Zespół 
pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim. Przejazd do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 SULISŁAWICE – SANDOMIERZ 
Po śniadaniu przejazd do SULISLAWIC, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej – nastarsze sanktuarium maryjne na Ziemi Sandomierskiej. 
Następnie przejazd do SANDOMIERZA na zwiedzanie pereł sandomierskiej 
architektury. W  programie m.in: zwiedzanie: Rynku i  zabytkowych kamienic, 
Bazyliki Katedralnej z XIV w., wejście na Bramę Opatowską (widok na panoramę 
Sandomierza), spacer Podziemną Trasą Turystyczną (słynnymi sandomierskimi 
lochami). Po drodze przewodnik również opowie nam o przygodzie Sandomierza 
ze znanym serialem „Ojciec Mateusz” i pokaże miejsca z nim związane. Przejazd 
na miejsce zbiórki, po drodze obiad pożegnalny, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 5 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: NNW do 5000 zł.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

opłat za miejscowych przewodników, rejsu itp.
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka na Podkarpacie - 6 dni
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• Ostra Brama, kościoły, polskie ślady i zabytki Wilna
• Sokółka - miejsce cudu eucharystycznego 
• Klasztor Kamedułów we Wigrach 
• „Mały Malbork”, czyli zamek na wyspie w Trokach 

i historia karaimów 
• Rejs Szlakiem Papieskim 
• Sanktuaria Maryjne w Świętej Lipce, 

Studzienicznej i Gietrzwałdzie 

DZIEŃ 1 DROHICZYN – GRABARKA
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki. Przejazd do DROHICZYNA - miasta położonego 
na wysokiej skarpie nad zakolem rzeki Bug. Będziemy podziwiać panoramę Bugu, 
zwiedzimy Muzeum Diecezjalne, Bazylikę Katedralną Trójcy Przenajświętszej 
oraz Cerkiew św. Mikołaja. Następnie przejazd w  okolice Św. Góry GRABARKI. 
Pięknie zdobiona XVIII wieczna świątynia drewniana z sąsiadującymi obiektami 
klasztornymi i  wzgórzem zapełnionym krzyżami wotywnymi jest miejscem 
licznych pielgrzymek prawosławnych. W  skład kompleksu wchodzi: monaster 
św. Marii i Magdaleny, cerkiew pw. Spasa, cerkiew pw. Wszystkich Strapionych 
Radość, studzienka ze źródłem. Przejazd do hotelu w  okolicy Białegostoku, 
obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 2 ŚWIĘTA WODA – SOKÓŁKA – SUPRAŚL – BIAŁYSTOK 
Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w ŚWIĘTEJ WODZIE. 
Na obszarze Sanktuarium znajdują się: kościół, grota, wzgórze krzyży, cudowne 
źródełko i  kaplice Dróżek Boleści Maryi. Przejazd do SOKÓŁKI, miejsca cudu 
eucharystycznego. Nawiedzenie kościoła Św. Antoniego Padewskiego, gdzie 
05.10.11 uroczyście umieszczono do publicznej adoracji relikwiarz z Cząstką Ciała 
Pańskiego. Następnie przejazd do SUPRAŚLA na zwiedzanie Monasteru, czyli 
gotyckiej cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, która majestatycznie 
góruje nad całym miasteczkiem. Przejazd do BIAŁEGOSTOKU, do Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, gdzie pomodlimy się przy relikwiach św.  s.  Faustyny 
i  bł.  ks.  Michała Sopoćki i  zobaczymy najsłynniejszy zabytek miasta - Zespół 
Pałacowo – Parkowy Branickich z  pięknymi barokowymi ogrodami. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 AUGUSTÓW – REJS SZLAKIEM PAPIESKIM
 – STUDZIENICZNA 
Śniadanie, przejazd do AUGUSTOWA, skąd popłyniemy w  rejs malowniczym 
Szlakiem Papieskim do miejscowości STUDZIENICZNA, malowniczo położonej 
na  półwyspie, miejsca kultu religijnego z  wieloma zabytkami sakralnymi. 
Zobaczymy zabytkowy kościół drewniany ze zdobieniami z  poroża dzikich 
zwierząt, a  także kaplicę Najświętszej Marii Panny. Sanktuarium w  1999 
roku odwiedził papież Jan  Paweł II płynąc statkiem właśnie opisaną trasą. 
To wydarzenie wiernie upamiętnia pomnik Polskiego Papieża. Przejazd do hotelu 
w Wilnie na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 WILNO
Śniadanie, po którym przejazd do WILNA i  zwiedzanie z  przewodnikiem 
miejscowym, m.in.: Ostra Brama - najważniejsze sanktuarium Litwy z cudownym 
obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, cerkiew św. Ducha, Klasztor Bazylianów, 
plac Ratuszowy, kościół Miłosierdzia Bożego z  obrazem Kazimierowskiego 
„Jezus Miłosierny” namalowanym wg wskazówek s. Faustyny, Uniwersytet 
Wileński z dziedzińcami i kościołem Św. Janów, plac Katedralny, Katedra, pomnik 
Mickiewicza. Obiadokolacja i nocleg w hotelu we Wilnie.

DZIEŃ 5 WILNO – TROKI – WIGRY 
Śniadanie, po którym kontynuacja zwiedzania WILNA: unikalnie zdobiony 2 tys. 
rzeźb kościół Piotra i  Pawła, cmentarz sławnych Polaków na Rossie. Przejazd 
do TROK, degustacja karaimskich “kybynów”, spacer nad jeziorem Galwe 
do „małego Malborka”, czyli gotyckiego zamku Witolda. Przejazd na zwiedzanie 
zespołu pokamedulskiego w  WIGRACH, malowniczo położonego nad jeziorem. 
Zobaczymy: eremy, kaplicę kanclerską, dom królewski, wieżę zegarową, z której 
rozpościera się widok na jezioro Wigry i całą okolicę, a przede wszystkim barokowy 
kościół. W  obiekcie znajdują się apartamenty papieskie, w  których przebywał 
Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1999 roku. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
w okolicy Suwałk.

DZIEŃ 6 ŚWIĘTA LIPKA – GIETRZWAŁD 
Po śniadaniu przejazd do ŚWIĘTEJ LIPKI, gdzie zobaczymy sławne 
sanktuarium Maryjne, a  także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany 
do  najwspanialszych okazów późnego baroku w  Polsce. Prezentacja organów 
świętolipskich - wysłuchanie krótkiego koncertu. Przejazd do GIETRZWAŁDU, 
miejsca objawień Najświętszej Maryi Panny. W miejscu, gdzie dzieciom ukazywała 
się Matka Boska umieszczona została kapliczka z figurą Maryi Panny. Znajduje się 
tu także źródełko, które zostało pobłogosławione przez Matkę Bożą 8 września 
1877 roku. Przejazd powrotny do Polski, po drodze obiad pożegnalny. Powrót 
na miejsce, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 5 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: w Polsce NNW do 5000 zł, na Litwie: KL z wliczoną opcją 

chorób przewlekłych do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

rejsu, degustacji kybynów, itp. 
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka Podlasie – Litwa - 6 dni
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• Ostra Brama, kościoły, polskie ślady i zabytki Wilna
• „Mały Malbork”, czyli zamek na wyspie w Trokach 

i historia karaimów 
• Agłona – łotewska Częstochowa 
• Góra Krzyży 
• Zabytkowe miasta – Ryga i Tallin

DZIEŃ 1 KOWNO
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki, przejazd w  kierunku Litwy. Przyjazd 
do  KOWNA - spacer po dobrze zachowanej Starówce z  wieloma zabytkami: 
Zamek, kościół pw. św. Jerzego, plac ratuszowy i  ratusz „Biały łabędź“, dawna 
poczta konna, dom, gdzie mieszkał Adam Mickiewicz, dom Perkunasa, kościół 
Witolda, katedra. Przejazd do hotelu w okolicy Kowna na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2 GÓRA KRZYŻY – PILSRUNDALE
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Szawle, gdzie wejdziemy na GÓRĘ KRZYŻY 
-  jeden z  najbardziej znanych symboli katolickich Litwy. Ludzie stawiają tutaj 
krzyże prosząc o  łaski lub w  podziękowaniu. Na wzgórzu można oglądać 
najprzeróżniejsze krzyże: od najbardziej wyrazistych kompozycji rzeźbiarskich 
i  ozdobionych koronkami z  drewna do surowo ascetycznych. Przejazd 
do  PILSRUNDALE na zwiedzanie najwspanialszego zabytku architektury 
barokowej na Łotwie, pałacu zwanego „Nadbałtyckim Wersalem”. Przejazd 
do hotelu w okolicy Rygi na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 RYGA – TALLIN
Śniadanie i  przejazd do RYGI. Zwiedzanie Starego Miasta. Zobaczymy wpisaną 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO starówkę z Basztą Prochową i Bramą 
Szwedzką, zamek, kościół luterański św. Piotra, katedrę Ryską pw. NMP, a także 
ciekawy zespół średniowiecznych kamieniczek „Trzej Bracia” oraz Małą i Wielką 
Gildię kupiecką. Przejazd do hotelu w okolicy Tallina na obiadokolację i nocleg

DZIEŃ 4 TALLIN – RYGA
Śniadanie, po którym zwiedzanie TALLINA. Objazd miasta, m.in.: park Kadriorg 
z  pałacem, amfiteatr zwany Polem Śpiewu z  panoramą miasta. Następnie 
spacer starówką dzielącą się na Górne Miasto ze średniowiecznymi murami 
obronnymi, zamkiem Toompea, prawosławnym soborem Aleksandra Newskiego, 
katedrą luterańską Toomikirik, wzgórzem Toompea z  panoramą starówki 
oraz na Dolne Miasto z  ratuszem, Wielką Gildią kupiecką, kościołem św. Olafa, 
zespołem średniowiecznych kamieniczek Trzy Siostry i  potężną basztą Gruba 
Małgorzata. Przejazd go hotelu w okolicy Rygi, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 5 JURMAŁA – WYPOCZYNEK NAD MORZEM
Po śniadaniu przejazd do miejscowości JURMAŁA, znanego kąpieliska 
ze wspaniałym mikroklimatem. Czas na relaks i spacery nad Bałtykiem. Przejazd 
do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 6 AGLONA – WILNO
Po śniadaniu przejazd do AGLONY – najsłynniejszego Sanktuarium Inflant 
–  łotewskiej Częstochowy. Zwiedzimy piękną bazylikę z  cudownym obrazem 
Matki Bożej Loretańskiej. Przejazd do hotelu w Wilnie, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 7 WILNO
Śniadanie, po którym zwiedzanie WILNA z  przewodnikiem miejscowym, m.in.: 
Ostra Brama- najważniejsze sanktuarium Litwy z  cudownym obrazem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, cerkiew św. Ducha, Klasztor Bazylianów, plac Ratuszowy, 
kościół Miłosierdzia Bożego z  obrazem Kazimierowskiego, Jezus Miłosierny” 
namalowanym wg wskazówek s. Faustyny, Uniwersytet Wileński z dziedzińcami 
i  kościołem Św. Janów,  plac Katedralny, Katedra, pomnik Mickiewicza. Powrót 
na obiadokolację i nocleg do hotelu we Wilnie.

DZIEŃ 8 WILNO – TROKI – WIGRY 
Śniadanie, po którym kontynuacja zwiedzania WILNA: unikalnie zdobiony 2 tys. 
rzeźb kościół Piotra i  Pawła, cmentarz sławnych Polaków na Rossie. Przejazd 
do TROK, degustacja karaimskich “kybynów”, spacer nad jeziorem Galwe 
do „małego Malborka”, czyli gotyckiego zamku Witolda. Przejazd na zwiedzanie 
zespołu pokamedulskiego w  WIGRACH, malowniczo położonego nad jeziorem. 
Zobaczymy: eremy, kaplicę kanclerską, dom królewski, wieżę zegarową, z której 
rozpościera się widok na jezioro Wigry i  całą okolicę, a  przede wszystkim 
barokowy kościół. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Suwałk.

DZIEŃ 9 ŚWIĘTA LIPKA - GIETRZWAŁD 
Po śniadaniu przejazd do ŚWIĘTEJ LIPKI, gdzie zobaczymy sławne sanktuarium 
Maryjne, zaliczane do najwspanialszych okazów późnego baroku w  Polsce. 
Prezentacja organów świętolipskich - wysłuchanie krótkiego koncertu. Przejazd 
do GIETRZWAŁDU, miejsca objawień Najświętszej Maryi Panny. W miejscu, gdzie 
dzieciom ukazywała się Matka Boska umieszczona została kapliczka z  figurą 
Maryi Panny. Przejazd powrotny do Polski, po drodze obiad pożegnalny. Powrót 
na miejsce, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 8 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 8 śniadań, 8 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 

10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

degustacji kybynów, opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską 
lub wjazdowych do miast, zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka po Krajach Bałtyckich - 9 dni
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• Wambierzyce – „Śląska Jerozolima”
• Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy
• Wrocław – stolica Dolnego Śląska 
• Cysterskie klasztory w Henrykowie i Krzeszowie 
• Praga – piękna stolica Czech 
• Tajemniczy Zamek Książ 

DZIEŃ 1 TRZEBNICA – WROCŁAW 
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki. Przejazd do TRZEBNICY, gdzie nawiedzimy 
Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej: zespół klasztorny wraz z  bazyliką i  grobem 
Świętej. Przejazd do WROCŁAW – jednego z najpiękniejszych i najstarszych miast 
Polski. Zwiedzimy: Rynek z Ratuszem i wieloma pięknymi barokowymi budynkami, 
Kościół Uniwersytecki - najpiękniejszy barokowy kościół we Wrocławiu, Plac 
Solny. Następnie zobaczymy Ostrów Tumski z  Katedrą oraz słynną Panoramę 
Racławicką. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Wałbrzycha.

DZIEŃ 2 SREBRNA GÓRA – HENRYKÓW – WALIM
Śniadanie i  przejazd do SREBRNEJ GÓRY na zwiedzanie Twierdzy „Srebrna 
Góra”, która największą górską twierdzą w  Europie i  jedyną taką na terenie 
Polski. Składa się na nią sześć fortów, mnóstwo bastionów i umocnień. Następnie 
przejazd do HENRYKOWA, gdzie zwiedzimy klasztor cysterski słynący z  Księgi 
Henrykowskiej, w której zapisano pierwsze zdanie w języku polskim. Na koniec 
przejazd na poznanie tajemniczego projektu Hitlera. Zwiedzimy Muzeum Sztolni 
WALIMSKICH, czyli szereg podziemnych kompleksów i  budowli naziemnych 
tworzących jeden z  najbardziej tajemniczych obiektów militarnych na terenie 
Gór Sowich – kompleks Rzeczka. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 WAMBIERZYCE – ZAMEK KSIĄŻ 
 – PALMIARNIA W LUBIECHOWIE – ŚWIDNICA 
Po śniadaniu przejazd do usytuowanych malowniczo między trzema wzgórzami, 
w dolinie potoku Cedron WAMBIERZYC, zwanych Śląską Jerozolimą. Nawiedzenie 
Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin: bazylika, kalwaria z 74 kaplicami 
oraz ruchoma szopka stanowią prawdziwą perłę wśród zabytków Ziemi Kłodzkiej. 
Kościół Nawiedzenia NMP zbudowany został na wzór jerozolimskiej świątyni 
Salomona. Przejazd do ZAMKU KSIĄŻ - największego na Dolnym Śląsku. Zamek 
posiada ponad 400 pomieszczeń, my zwiedzimy go trasą „Od Piastów do tajemnic 
II wojny światowej”. Zobaczymy także podziemia oraz park wokół zamku. 
Następnie udamy się do pobliskiej PALMIARNI w  LUBIECHOWIE, gdzie rośnie 
ponad 250 gatunków roślin, które reprezentują florę różnych stref klimatycznych 
i kontynentów. Szczególną uwagę zwracają tu olbrzymie palmy i bogata kolekcja 
kaktusów. Przejazd do ŚWIDNICY - jednego z  najcenniejszych zespołów 
staromiejskich na Śląsku. Zobaczymy barokowy ratusz, piękne kamienice oraz 
zapierający dech w piersiach Kościół Pokoju, wpisany na listę zabytków UNESCO. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 KUTNA HORA – PRAGA 
Po śniadaniu przejazd do KUTNEJ HORY - niezwykłego miasteczka, którego 
centrum jest objęte patronatem UNESCO. Spacer po miasteczku: Włoski Dwór, 
kościół Św. Jakuba, słynny gmach Kolegium Jezuickiego, Katedra Wniebowzięcia 
NMP i  Kościół Św. Barbary. W  dzielnicy Sedlec zobaczymy znaną na całym 
świecie kaplicę czaszek. Przejazd na zwiedzanie PRAGI, spacer, podczas którego 
zobaczymy: Rynek Staromiejski - centrum jednego z  najpiękniejszych starych 
miast w  Europie, Ulica Królewska, Plac Krzyżowców, słynny Most Karola 
prowadzący na lewobrzeżną dzielnicę - Mala Strana. Przejazd do hotelu w okolicy 
Pragi, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 5 PRAGA
Śniadanie, przejazd na kontynuację zwiedzania PRAGI, m.in. Loreta – zespół 
barokowych budynków sakralnych i  znany ośrodek pielgrzymkowy. Zobaczymy 
także Hradczany, Katedrę św. Wita, Bazylikę i Klasztor św. Jerzego. Na koniec rejs 
po Wełtawie połączony z obiadokolacją. Przejazd do hotelu w okolicy Wałbrzycha, 
nocleg.

DZIEŃ 6 KRZESZÓW – ZAMEK CZOCHA – JELENIA GÓRA 
Śniadanie i przejazd do KRZESZOWA na zwiedzanie dawnego opactwa cystersów 
- arcydzieła sztuki późnego baroku. W skład opactwa wchodzą: bazylika mniejsza, 
kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, budynek klasztoru Benedyktynek 
oraz Dom Opata. Następnie przejazd do położonego na wysokim brzegu Jeziora 
Leśniańskiego ZAMKU CZOCHA. Główne atrakcje zamku to  renesansowa 
studnia, Sala Rycerska i  Komnata Książęca. Atrakcję stanowią także przejście 
do  podziemi oraz wieża. W  drodze powrotnej zatrzymamy się w  Cieplicach 
Zdroju - uzdrowiskowej dzielnicy JELENIEJ GÓRY i najstarszym kurorcie w Polsce. 
Zobaczymy Pałac Schaffgotschów oraz pospacerujemy po Parku Zdrojowym. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 OLEŚNICA 
Śniadanie i przejazd do OLEŚNICY, jednego z najpiękniejszych miejsc na Dolnym 
Śląsku. Zobaczymy Zamek Książąt Oleśnickich - przepiękna renesansową budowlę 
oraz Bazylikę św. Jana Apostoła z jedyną w Polsce biblioteką łańcuchową. Przejazd 
na miejsce zbiórki, po drodze obiad pożegnalny, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 6 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: w Polsce NNW do 5000 zł, w Czechach: KL z wliczoną 

opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, 
bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

opłat za miejscowych przewodników, rejs, itp. 
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka Dolny Śląsk – Praga - 7 dni
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• Svaty Kopecek – morawskie Sanktuarium Maryjne 
• Esztergom - „węgierski Watykan”
• Lewocza – „słowacka Norymberga” 
• Mariańska Góra – słowackie Sanktuarium Maryjne
• Budapeszt – zabytkowa stolica Węgier
• Opactwo Benedyktynów w Pannohalma

DZIEŃ 1 OŁOMUNIEC – SVATY KOPECEK
Zbiórka uczestników i  podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie 
z  życzeniem opiekuna duchownego pielgrzymki, przejazd w  kierunku Czech. 
Przejazd do  Ołomuńca, gdzie zobaczymy: gotycki ratusz z  zegarem, kaplicę 
św. Jana Sarkandra, katedrę św. Wacława oraz najważniejszy zabytek miasta 
-  kolumnę Trójcy Przenajświętszej, znajdującą się na liście zabytków UNESCO. 
Następnie udamy się na miejsce pielgrzymek - Svatý Kopeček, który od setek 
lat  nierozerwalnie związany jest z  krajobrazem okolicy. Można tu zwiedzić 
piękną bazylikę pod wezwaniem Nawiedzenia Marii Panny i wspiąć się na wieżę 
widokową, z której roztacza się piękny widok na bazylikę i Ołomuniec. Przejazd 
do hotelu w okolicy Brna na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 2 MIKULOV – PANNOHALMA
Śniadanie i  przejazd do przejazd do Mikulova, klejnotu Moraw Południowych 
i jednej z najciekawszych miejscowości w Czechach, położonej na skraju wzgórz 
Palavy. Podczas spaceru zobaczymy rynek z pięknymi kamienicami, zabytkowe 
kościoły, synagogę z  największym cmentarzem żydowskim na Morawach oraz 
imponujący barokowy zamek. Przejazd do miejscowości Pannonhalma, gdzie 
zwiedzimy opactwo Benedyktyńskie, nazywane ” Świętym Miastem Panonii” 
i wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do hotelu w okolicy 
Budapesztu, obiadokolacja i nocleg

DZIEŃ 3 BUDAPESZT 
Śniadanie i przejazd na zwiedzanie Budapesztu: tego dnia poznamy część miasta 
zwaną Buda. W programie: Bazylika św. Stefana, wyspa św. Małgorzaty, Wzgórze 
Zamkowe i Zamek Królewski, plac św. Trójcy, Kościół Macieja, Baszty Rybackie 
oraz Góra Gallérta, z  której roztacza się piękna panorama miasta. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
Alternatywnie możliwa obiadokolacja w formie wieczoru węgierskiego w czardzie. 

DZIEŃ 4 BUDAPESZT 
Śniadanie i  przejazd na kontynuację zwiedzania miasta. Tego dnia poznamy 
Peszt.. Zobaczymy: Plac Bohaterów i pomnik Tysiąclecia, Zamek w Lasku Miejskim, 
następnie spacer przez Aleje Andrassyego (Oktogon, Opera) pod Parlament, Plac 
Wolności, zwiedzanie Bazyliki św. Stefana. Przejazd na Wyspę Małgorzaty, zielony 
teren rekreacyjny w centrum miasta. Wieczorem rejs statkiem po Dunaju z lampką 
szampana. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 ZAKOLE DUNAJU 
Śniadanie i  przejazd na poznanie sielskiej krainy zwanej Zakolem Dunaju, 
jednego z najpiękniejszych węgierskich regionów. Poznamy stolicę dunajskiego 
zakola -  Szentendre. Znajdziemy tu wąskie uliczki i  kolorowe domy nadające 
miasteczku śródziemnomorskiego klimatu, barkowe kościoły, urokliwe cerkwie. 
Drugim licznie odwiedzanym miastem regionu jest Wyszehrad, gdzie zobaczymy 
ruiny pałacu królewskiego z przepięknym widokiem na Zakole Dunaju. Przejazd 
do Esztergom, zwanego „węgierskim Watykanem”, miasta słynącego z podwalin 
państwa i  chrześcijaństwa na Węgrzech. Tutaj na   stromym brzegu Dunaju 
wznosi się majestatyczna bazylika i  mury dawnego zamku. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 EGER 
Śniadanie i  przejazd do Eger na całodzienny pobyt w  mieście wina i  kąpieli 
termalnych. Najpierw zobaczymy zabytki Egeru: drugą co do wielkości 
bazylikę na Węgrzech, zamek z  XIII w. oraz turecki minaret. Następnie pobyt 
w  słynnym kąpielisku z  gorącymi źródłami. Tutejsza bardzo rzadko spotykana 
woda siarczkowa o  temp. ok. 40 st. C. doskonale leczy reumatyzm, choroby 
narządu ruchu, skóry i  układu krążenia. Po kilkugodzinnym termalnym relaksie 
udamy się na degustacje egerskiego wina prosto z beczki. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ 7 LEWOCZA
Po śniadaniu przejazd do Lewoczy, miasta nazywanego „słowacką Norymbergą”, 
z którego swe pielgrzymki rozpoczynały narody Słowiańskie. Nawiedzimy Kościół 
św. Jakuba Starszego z  największym na świecie ołtarzem gotyckim. Następnie 
przejedziemy do górującego nad miastem Sanktuarium na Mariańskiej Górze, 
gdzie znajduje się Bazylika Najświętszej Marii Panny z figurką Madonny. Przejazd 
powrotny do Polski, po drodze obiad pożegnalny. Powrót na miejsce, zakończenie 
pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 6 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych 

przewodników, rejsu, degustacji, opłat klimatycznych, 
opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka Czechy – Węgry – Słowacja - 7 dni

15www.vervincitravel.com
VERVINCI TRAVEL

KAŻDA PODRÓŻ JEST WAŻNA

®

Powrót do
spisu treści

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin pielgrzymki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

https://vervincitravel.com/kontakt/


• Sanktuaria Maryjne w Mariazell i Altotting
• Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Andechs 
• Opactwa benedyktyńskie w Mekl i Ettal 
• Polskie ślady we Wiedniu
• Monachium – stolica Bawarii
• Malownicze zamki bawarskie

DZIEŃ 1 PRIBRAM
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki. Przejazd do PRIBRAM, gdzie nawiedzimy 
Świętą Górę - najbardziej znane sanktuarium maryjne w  Czechach z  gotycką 
figurką Matki Boskiej Świętogórskiej. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu 
w okolicy Pilzna.

DZIEŃ 2 RATYZBONA – MONACHIUM 
Śniadanie i przejazd do RATYZBONY – średniowiecznego miasta nad Dunajem. 
Spacer po Starówce wpisanej na listę UNESCO, podczas którego zobaczymy 
Katedrę Św. Piotra - najwspanialszą gotycką budowlę w  Bawarii, ratusz oraz 
wspaniały Kamienny Most z  XII w. Przejazd do MONACHIUM – zwiedzanie 
najważniejszych zabytków bawarskiej stolicy: katedra NMP o  cebulowatych 
wieżach, która jest symbolem miasta, Marienplatz z Wieżą Zegarową, Rezydencja 
Alter Hof. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Monachium.

DZIEŃ 3 ANDECHS – ZAMKI BAWARSKIE 
Śniadanie, po którym przejazd do ANDECHS, miejsca urodzenia św. Jadwigi 
Śląskiej, zwiedzanie klasztoru benedyktyńskiego na wzgórzu Heiliger Berg. Obok 
Altötting, Andechs jest najważniejszym celem pielgrzymek w Bawarii. Następnie 
w  alpejskiej scenerii czekają na nas słynne na cały świat zamki królewskie: 
NEUSCHWANSTEIN i  HOHENSCHWANGAU. Zamek Neuschwanstein, bajkowy 
klejnot króla Ludwika II, został zbudowany na wzór średniowiecznych zamków 
rycerskich. Z  kolei neogotycki zamek Hohenschwangau, dawna rezydencja 
rodziny królewskiej, nastraja romantycznie i  przyjaźnie. Za zamkiem roztacza 
się pocztówkowa wręcz sceneria panoramy Alp. Udamy się na spacer do Mostu 
Marienbrücke zawieszonego nad  Wawozem Pöllat, gdzie będziemy podziwiać 
piękne widoki. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 ETTAL – MARKTL AM INN – ALTOTTING 
Po śniadaniu wizyta w  benedyktyńskim opactwie w  ETTAL, gdzie zwiedzimy 
kościół o nawie wzorowanej na bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. Następnie 
przejazd do MARKTL AM INN – rodzinnego miasta Josepha Ratzingera - papieża 
Benedykta XVI. Zobaczymy dom rodzinny, kościół św. Oswalda z  chrzcielnicą, 
w  której został On ochrzczony. Przejazd do ALTOTTING, które od wieków jest 
najważniejszym, maryjnym miejscem pielgrzymkowym w  Niemczech. Naszym 
celem będzie Kaplica Łask z  „Czarną Madonną”, gdzie miliony ludzi powierza 
swoje troski Matce Bożej, znajdując pocieszenie. Obiadokolacja i  nocleg 
w Altotting lub okolicy.

DZIEŃ 5 MARIA TAFERL – MELK – MARIAZELL 
Po śniadaniu pojedziemy do MARIA TAFERL – sanktuarium maryjnego, 
usytuowanego w  pobliżu Doliny Wachau. Nawiedzimy bazylikę pw. Matki 
Bożej Bolesnej, w której znajduje się figurka Matki Boskiej Bolesnej  trzymająca 
na kolanach zdjęte z  krzyża ciało Jezusa.  Następnie przejazd do MELKU 
- niezwykle malowniczego miasta, położonego nad Dunajem. Zwiedzimy jedno 
z  najwspanialszych austriackich opactw benedyktyńskich. W  skład całego 
kompleksu wchodzą: bogato zdobiony kościół św. Piotra i  Pawła, cesarskie 
komnaty i ogrody. Przejazd do sanktuarium w MARIAZELL, jednego z największych 
Sanktuariów Maryjnych w  Europie, założonego przez Benedyktynów. W  skład 
kompleksu wchodzi bazylika pw. Narodzenia NMP z  Ołtarzem Łaski i  figurką 
Madonny z lipowego drewna. Obiadokolacja i nocleg w Mariazell.

DZIEŃ 6 WIEDEŃ – KAHLENBERG 
Po śniadaniu przejazd do WIEDNIA na odkrycie polskich śladów: Kahlenberg 
- miejsce związane z Janem III Sobieskim i odsieczą wiedeńską oraz kościół Polski 
na Rennwegu. Czas wolny w centrum Wiednia. Przejazd do hotelu w okolicy Brna 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 OŁOMUNIEC – SVATY KOPECEK 
Śniadanie, po którym przejazd do OŁOMUŃCA, gdzie, zobaczymy: gotycki 
ratusz z  zegarem, kaplicę św. Jana Sarkandra, katedrę św. Wacława, zamek 
oraz najważniejszy zabytek miasta - kolumnę Trójcy Przenajświętszej, znajdująca 
się na liście zabytków UNESCO. Następnie udamy się na pobliskie miejsce 
pielgrzymkowe – SVATY KOPECEK. Można tu zwiedzić bazylikę pw. Nawiedzenia 
Marii Panny i  wspiąć się na wieżę widokową, z  której roztacza się piękny 
widok na  bazylikę i  Ołomuniec. Przejazd powrotny do Polski, po drodze obiad 
pożegnalny. Powrót na miejsce, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 6 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka do Bawarii i Austrii - 7 dni
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• Sanktuarium Matki Boskiej Jazłowieckiej
• Ławra Poczajowska
• Zamki w Chocimiu, Olesku i Zbarażu
• Wielokulturowy Lwów
• Zabytkowe miasta: Kamieniec Podolski i Krzemieniec

DZIEŃ 1 KAŁKÓW-GODÓW 
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki. Przejazd do miejscowości KAŁKÓW 
-  GODÓW, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Matki 
Ziemi Świętokrzyskiej. Zobaczymy: Drogę Krzyżową z  pięknie rzeźbionymi 
stacjami, Grotę Lourdzką, będącą kopią groty z  Lourdes, Kaplicę Św. Ojca Pio, 
przed którą znajduje się pomnik świętego zakonnika z  San Giovanni Rotondo. 
Na terenie sanktuarium stoi także wysoka na 33 metry Golgota, która przypomina 
o  cierpieniach Polaków na przestrzeni dziejów historycznych. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Zamościa.

DZIEŃ 2 LWÓW
Po śniadaniu przejazd na Ukrainę na zwiedzanie LWOWA. Zobaczymy m. in.: 
Uniwersytet Jana Kazimierza, Stare Miasto: Opera Lwowska, Rynek, Kamienica 
Królewska, Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Katedra Ormiańska, kościoły 
Dominikanów i  Bernardynów. Spacer Prospektem Swobody od pomnika 
Adama Mickiewicza do Wałów Hetmańskich. Przejazd do hotelu we Lwowie, 
obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 3 POCZAJÓW – KRZEMIENIEC – ZBARAŻ 
Śniadanie i  przejazd do POCZAJOWA, gdzie zwiedzimy Ławrę Poczajowską 
pw. Wniebowzięcia NMP, będącą słynnym ośrodkiem pielgrzymkowym 
tprawosławnych i  grekokatolików. Przejazd do KRZEMIEŃCA, gdzie zobaczymy 
Górę Bony, słynne liceum krzemienieckie, Muzeum J. Słowackiego oraz kościół 
parafialny pw. Św. Stanisława BM. Następnie pojedziemy do ZBARAŻA, gdzie 
zwiedzimy zamek Wiśniowieckich z  1626 roku. Przejazd do hotelu w  okolicy 
Tarnopola, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4 CHOCIM – KAMIENIEC PODOLSKI 
Śniadanie i  przejazd do CHOCIMIA, gdzie zwiedzimy zamek – fortecę 
nad  Dniestrem i  zobaczymy pola wielkich bitew z  XVII w. Następnie udamy 
się na zwiedzanie KAMIEŃCA PODOLSKIEGOo: Rynek Polski z ratuszem, katedrą, 
nagrobkiem Wołodyjowskiego i  wieżą-minaretem, kościół ormiański, kościół 
Paulinów, cerkiew wołoska św. Piotra i  Pawła, Brama Batorego i  pozostałe 
umocnienia w  jarze Smotrycza, Zamek Kamieniecki z  licznymi basztami, 
do  którego prowadzi Most Zamkowy. Przejazd do hotelu w  okolicy Kamieńca 
Podolskiego, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 5 JAZŁOWIEC – OLESKO – LWÓW 
Po śniadaniu udamy się do JAZŁOWCA, gdzie nawiedzimy Sanktuarium 
Matki   Boskiej Jazłowieckiej. Następnie przejazd do OLESKA, gdzie zwiedzimy 
zamek będący miejscem urodzenia Jana III Sobieskiego. Przejazd do Lwowa. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu we Lwowie.

DZIEŃ 6 ŻÓŁKIEW – KRECHÓW 
Śniadanie i  przejazd do ŻÓŁKWI, gdzie zobaczymy kolegiatę i  kościół 
pw.  Św.  Wawrzyńca oraz zamek Żółkiewskich i  Sobieskich. Następnie udamy 
się do KRECHOWA, gdzie zwiedzimy siedemnastowieczny zespół klasztorny 
Bazylianów pełniący funkcje obronne. Powrót do Lwowa, wizyta na Cmentarzu 
Łyczakowskim oraz Orląt Lwowskich. Na koniec zobaczymy piękną panoramę 
Lwowa z Kopca Unii Lubelskiej. Obiadokolacja i nocleg we Lwowie.

DZIEŃ 7 ZAMOŚĆ
Śniadanie i  przejazd do ZAMOŚCIA, określanego mianem „Perły Renesansu” 
czy   też „Padwy Północy”. Najpiękniejszy w  tej części Europy Rynek Wielki, 
kamienice kupców ormiańskich i liczne świątynie zachwycają od lat. Zobaczymy: 
kamienice bogatego kupca ormiańskiego, XVII-wieczną makieta miasta, Rynek 
Wielki, Rynek Wodny, klasztor klarysek, Katedrę Zamojską, Starą i Nową Bramę 
Lubelską, Rynek Solny, kościół franciszkanów. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
do hotelu w okolicy Lublina.

DZIEŃ 8 KAZIMIERZ DOLNY
Po śniadaniu przejazd do KAZIMIERZA DOLNEGO, perły nad Wisłą. Zwiedzimy: 
Rynek, renesansowe kamienice braci Przybyłów, Górę Trzech Krzyży ze wspaniałą 
panoramą, Zamek i  Basztę, Kościół Farny, Kościół i  Klasztor Franciszkanów. 
Przejazd na miejsce zbiórki, po drodze obiad pożegnalny, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 7 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport ważny min. 3 miesiące od daty powrotu
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka na Ukrainę - 8 dni
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• Mccheta - centrum religijnego Gruzji 
• Cminda Sameba – piękny klasztor u stóp Kaukazu
• Kachetia – region słynący z produkcji wina
• Eczmiadzyn – centrum armeńskiego chrześcijaństwa
• Khor Virap z widokiem na Górę Ararat
• Malownicze Jezioro Sevan 

DZIEŃ 1 PRZELOT
Zbiórka uczestników przed parafią i  przejazd na wybrane lotnisko, odprawa 
bagażowa i wylot do Tbilisi. Przylot do Tbilisi, odbiór bagaży i transfer do hotelu, 
nocleg. (tego dnia bez obiadokolacji).

DZIEŃ 2 TBILISI 
Śniadanie, po którym zwiedzanie TBILISI - stolicy Gruzji: zobaczymy Stare Miasto: 
kościół Metechi, twierdzę Narikala, Katedrę Sioni i  kościół Anczischati – jeden 
z najwspanialszych pomników wczesnego okresu gruzińskiej architektury. Spacer 
główną ulicą miasta – Rustaweli. Zobaczymy także skwer i pomnik prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Obiadokolacja, powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 3 MCCHETA – GÓRY KAUKAZ: STEPANCMINDA (KAZBEGI)
 – GERGETI 
Śniadanie i  przejazd do centrum religijnego Gruzji – MCCHETA – wizyta 
w  monastyrze Dzwari i  katedrze Sweti Cchoweli, która jest świadectwem 
ich niemal 1700-letniej historii chrześcijaństwa. Jest to również święte miejsce, 
w  którym przechowywane się fragmenty szat Chrystusa. Następnie przejazd 
do STEPANCMINDY położonej u  stóp Kaukazu. Przejazd jeepami do klasztoru 
Cminda Sameba w GERGETI – Św. Trójcy z najpiękniejszym widokiem na Kazbek. 
Obiadokolacja w  formie „gruzińskiej biesiady” z  muzyką na żywo, winem 
i potrawami gruzińskimi. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 4 KACHETIA: KWARELI – BODBE – SIGNAGI 
Po śniadaniu udamy się do KACHETII, regionu słynącego z  produkcji wina. 
To stąd wywodzą się słynne na całym świecie marki tego napoju. Zwiedzimy 
urokliwe miasteczko Signagi, malowniczo położone nad Doliną Alazańską. 
Udamy się do klasztoru Bodbe, który został założony na miejscu pochówku 
najważniejszej świętej Gruzji - św. Nino. W  trakcie wycieczki odwiedzimy 
winiarnię w  Kwareli i  weźmiemy udział w  obiadokolacji w  formie gruzińskiej 
biesiady u zaprzyjaźnionych kachetyjskich gospodarzy. Powrót do hotelu w Tbilisi 
na nocleg.

DZIEŃ 5 HAGHPAT – JEZIORO SEVAN
Śniadanie i  przejazd do Armenii, przez malownicze pejzaże zalesionych gór 
i głębokich kanionów. Najpierw zobaczymy przykład średniowiecznej architektury 
ormiańskiej - Klasztor HAGHPAT, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Następnie przejazd nad JEZIORO SEVAN – jedno z  największych 
górskich jezior Eurazji. Wizyta w monastyrze Sewan z IX w. Przejazd do Erywania 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 ERYWAŃ – GEGHARD – GARNI 
Śniadanie i przejazd do ERYWANIA na zwiedzanie stolicy Armenii: Plac Republiki, 
Parlament i Pałac Prezydencki, Ormiańska Galeria Narodowa. Następnie przejazd 
do położonej w  skalnej jaskini świątyni GEGHARD, której ormiańska nazwa 
oznacza „Święta Włócznię”, na cześć długo przechowywanej tu włóczni, którą 
przebito bok ukrzyżowanego Chrystusa. Monastyr Geghard został wpisany 
na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do GARNI, gdzie zobaczymy 
pogańską świątynie. Zwiedzimy „Świątynię Słońca” oraz zespół królewskich 
antycznych łaźni. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 KHOR VIRAP – NORAVANK 
Po śniadaniu przejazd do KHOR VIRAP , czyli klasztoru „głębokiej studni” 
–  zbudowanego w  miejscu, gdzie więziony był św. Grzegorz Oświeciciel 
-  założyciel i  patron Kościoła ormiańskiego, męczennik chrześcijański Stąd 
roztacza się najbliższy i najbardziej spektakularny widok na świętą górę Ormian 
(położoną obecnie po stronie tureckiej) – Ararat, na której zgodnie z  tradycją 
biblijną osiadła Arka Noego. Następnie przejazd do NORAVANK, gdzie zobaczymy 
monastyr z  początku XIII wieku, zbudowany na progu skalnym, w  głębokim 
kanonie rzeki Amaghu. Po drodze degustacja wina w  Areni. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 ECZMIADZYN – ERYWAŃ 
Śniadanie i  przejazd do ECZMIADZYNA, znanego jako centrum armeńskiego 
chrześcijaństwa. Wizyta w katedrze uważanej za jeden z siedmiu cudów Armenii. 
Kościół powstał jako jeden z pierwszych na świecie kościołów chrześcijańskich, 
Udamy się do muzeum katedralnego, którego najcenniejszym zabytkiem jest 
grot ze Świętej Włóczni. Powrót do ERYWANIA. Zobaczymy Wernisaż - wystawę 
ormiańskiej sztuki narodowej, gdzie można poczuć zapach i klimat ormiańskiego 
orientu. Następnie zespół architektoniczny Kaskada - nowoczesne centrum 
sztuki Erywania, gdzie z górnego bulwaru można podziwiać panoramiczny widok 
na miasto i Górę Ararat. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 9 POWRÓT
Odbiór pakietów śniadaniowych i transfer na lotnisko w Erywaniu. Przelot i powrót 
na miejsce zbiórki, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• 8 noclegów w Hotelach ***/****, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 8 śniadań, 7 obiadokolacji 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia – lotnisko - Parafia
• opiekę pilota - przewodnika
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 30 000 EUR, NNW do 4000 EUR, bagaż podróżny do 400 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu, oplat za lokalnych przewodników, degustacji, biesiad, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską 
lub wjazdowych do miast, zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport ważny min. 180 dni od daty powrotu
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka Gruzja – Armenia śladami Chrześcijaństwa - 9 dni
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• Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
• Santiago de Compostela - sanktuarium Św. Jakuba Większego 
• Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej w Batalha 
• Klasztor Zakonu Chrystusa w Tomar 
• Piękne miasta Coimbra, Porto, Sintra 
• Lizbona i Przylądek Cabo da Roca

DZIEŃ 1 LIZBONA
Zbiórka uczestników przed parafią i  przejazd na wybrane lotnisko, odprawa 
bagażowa i  wylot do Lizbony. Przylot do LIZBONY, odbiór bagaży i  przejazd 
na  zwiedzanie stolicy Portugalii. Zobaczymy Stare Miasto, dzielnicę i  wieżę 
Belem klasztor Hieronimitów, który upamiętnia złoty wiek portugalskich odkryć, 
jest symbolem portugalskiej kultury i tożsamości narodowej, Pomnik Odkrywców. 
Przejazd do hotelu w FATIMIE, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2 FATIMA
Śniadanie, po którym poznamy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej: Bazylika, 
Kaplica Objawień, Kościół Trójcy Przenajświętszej. Pojedziemy do Aljustrel 
- wioski położonej 2 km od Sanktuarium, gdzie urodzili się Franciszek, Hiacynta 
oraz Łucja. Udział we mszy świętej i drodze krzyżowej. Obiadokolacja w hotelu 
w FATIMIE, po której udział w wieczornym nabożeństwie Maryjnym ze świecami. 
Powrót na nocleg.

DZIEŃ 3 BATALHA – TOMAR
Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie. Klasztor Matki Boskiej Zwycięs- 
kiej w BATALHA. To jeden z najwspanialszych gotyckich zabytków w Portugalii, 
wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Podążając szlakiem zabytków 
z  tej listy zawitamy do TOMAR, gdzie zwiedzimy Klasztor Zakonu Chrystusa 
- imponujący kompleks klasztorny zbudowany przez Zakon Templariuszy. Powrót 
do Fatimy. Obiadokolacja, po której udział w  wieczornej procesji ze świecami, 
nocleg. 

DZIEŃ 4 COIMBRA – PORTO
Śniadanie. Transfer do COIMBRY, dawnej stolicy kraju, gdzie zobaczymy 
starówkę oraz uniwersytet, którego najstarsza część mieści się w dawnym zamku 
królewskim. Przejazd do PORTO położonego u  ujścia rzeki Duoro. Zobaczymy 
serce miasta - nabrzeże Ribeira oraz Kościół św.Franciszka. W  pobliskim 
Vila Nova de Gaia zapoznamy się z produkcją sławnego wina - wizyta połączona 
z degustacją. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 5 SANTIAGO de COMPOSTELA
Śniadanie i przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELA, które już od średniowiecza 
jest celem pielgrzymów z  całego świata. Nawiedzenie grobu Św. Jakuba 
i zwiedzanie katedry. Msza Święta. Spacer po mieście. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg. 

DZIEŃ 6 NAZARE
Śniadanie i przejazd do NAZARE, czas na relaks w urokliwym kurorcie położonym 
nad Oceanem Atlantyckim.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 SINTRA – CABO da ROCA
Śniadanie i  przejazd do SINTRY - bajkowego miasteczka zamków i  pałaców. 
Zwiedzanie dawnej rezydencji królewskiej - Pałacu Narodowego. Przejazd 
na CABO da ROCA - najdalej na zachód wysunięty punkt Europy. Skalisty brzeg 
wznosi się tutaj 144 metry nad Atlantykiem, tworząc niezapomniany krajobraz. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Lizbony.

DZIEŃ 8 WYLOT POWROTNY
Śniadanie i  transfer na lotnisko w Lizbonie. Przelot i powrót na miejsce zbiórki, 
zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• 7 noclegów w Hotelach ***/****, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia – lotnisko - Parafia
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych 

przewodników, opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską 
lub wjazdowych do miast, zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela - 8 dni
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• Alpejskie Sanktuarium Matki Bożej w La Salette 
• Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Lourdes 
• Sanktuarium św. Bernadetty w Nevers 
• Paryż - dwa dni w pięknej stolicy Francji 
• Szampania - Kraina szampana

DZIEŃ 1 PRZEJAZD
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki, całodzienny przejazd przez Polskę i Niemcy 
na nocleg do hotelu położonego w okolicy granicy niemiecko - francuskiej (tego 
dnia ze względu na późny przyjazd bez obiadokolacji).

DZIEŃ 2 LA SALETTE 
Po śniadaniu przejazd do LA SALETTE – jednego z  najważniejszych celów 
pielgrzymkowych Europy, urokliwie położonego wśród alpejskich szczytów. Tutaj, 
19 września 1846 r. Matka Boska objawiła się pastuszkom, a  objawienie Maryi 
ma na celu obudzić wiernych, zburzyć obojętność, pewność siebie i doprowadzić 
do oparcia życia na Jezusie Chrystusie. Zakwaterowanie w  Domu Pielgrzyma 
i obiadokolacja. O godz. 20.30 uczestnictwo w procesji z lampionami, nocleg.

DZIEŃ 3 AVIGNON – LOURDES
Wczesne śniadanie i  przejazd do AVIGNON, gdzie zobaczymy: pałac papieski 
-  jeden z najbardziej okazałych zabytków światowej architektury gotyckiej oraz 
katedrę Notre Dame des Domes. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Lourdes.

DZIEŃ 4-5 LOURDES 
Śniadanie. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej i miejsc związanych 
z  życiem Świętej Bernadetty, której objawiła się Matka Boża, prosząc Ją 
o  modlitwę i  pokutę za grzeszników. W  zamian Matka Boża ofiarowała w  tym 
miejscu źródełko z  cudowną wodą. Kąpiel w  basenach, modlitwa w  miejscu 
objawienia w Grocie Masabiel, Droga Krzyżowa. Wieczorna procesja ze świecami. 
Obiadokolacja i nocleg w LOURDES.

DZIEŃ 6 NEVERS 
Śniadanie i przejazd do NEVERS, do klasztoru Saint- Gildard, gdzie znajduje się 
grób św. Bernadetty. Chwila zadumy w  klasztornej kaplicy, gdzie w  szklanym 
sarkofagu spoczywa ciało św. Bernadetty Soubirous, która ponad 50 lat temu 
w Lourdes, w grocie Masabielle 18 razy widziała Matkę Najświętszą. Obiadokolacja 
i przejazd na nocleg na trasie do Paryża.

DZIEŃ 7 PARYŻ 
Po śniadaniu przejazd do Wersalu - rezydencji francuskich możnowładców, 
która wraz z  przyległymi ogrodami uchodzi za najpiękniejszy barokowy zespół 
pałacowo-ogrodowy PARYŻA. Następnie zobaczymy cmentarz Pere-Lachaise, Pola 
Elizejskie i Łuk Triumfalny, wieczorny rejs statkiem po Sekwanie. Obiadokolacja 
i przejazd na nocleg do hotelu w okolicy Paryża.

DZIEŃ 8 PARYŻ
Śniadanie, przejazd do PARYŻA na kontynuację zwiedzanie stolicy Francji, 
w programie: Sanktuarium Cudownego Medalika, w którym Matka Boża objawiła 
się św. Katarzynie Labouré, Luwr - jedno z  największych muzeów na świecie, 
Katedra Notre Dame, Montmartre - dzielnica artystów z  przepiękną bazyliką 
Sacre Coeur, Wieża Eiffla. Obiadokolacja i przejazd do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 9 SZAMPANIA 
Śniadanie, po którym przejazd w  kierunku SZAMPANII. W  Epernay - stolicy 
szampana poznamy tajemnicę jego wytwarzania w  miejscowej wytwórni. 
Degustacja i  możliwość zakupów oryginalnego trunku. Przejazd do hotelu na 
terenie, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 10 POWRÓT 
Śniadanie, po którym wyjazd w  drogę powrotną, po przekroczeniu polskiej 
granicy obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 9 noclegów: 8 noclegów w hotelach ***, pokoje 2 –osobowe z łazienkami, 

1 nocleg w Domu Pielgrzyma w La Salette, pokoje 2 -osobowe z łazienkami
• 9 śniadań, 8 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 

10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

rejsu, degustacji, opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub 
wjazdowych do miast, zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka Lourdes – Paryż – La Salette - 10 dni
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• Alpejskie Sanktuarium Matki Bożej w La Salette 
• Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Lourdes 
• Sanktuarium św. Bernadetty w Nevers 
• Rocamadour – Sanktuarium Czarnej Madonny 
• Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Paray le Monial
• Ars – Sanktuarium św. Jana Marii Vianney`a

DZIEŃ 1 PRZELOT
Zbiórka uczestników przed parafią i  przejazd na wybrane lotnisko, odprawa 
bagażowa i wylot do Paryża. Przylot do Paryża, odbiór bagaży i transfer do hotelu 
na nocleg. (tego dnia bez obiadokolacji)

DZIEŃ 2 LA SALETTE 
Po śniadaniu przejazd do LA SALETTE – jednego z  najważniejszych celów 
pielgrzymkowych Europy, urokliwie położonego wśród alpejskich szczytów. Tutaj, 
19 września 1846 r. Matka Boska objawiła się pastuszkom, a  objawienie Maryi 
ma na celu obudzić wiernych, zburzyć obojętność, pewność siebie i doprowadzić 
do oparcia życia na Jezusie Chrystusie. Zakwaterowanie w  Domu Pielgrzyma 
i obiadokolacja. O godz. 20.30 uczestnictwo w procesji z lampionami, nocleg.

DZIEŃ 3 PARAY LE MONIAL – ARS 
Śniadanie i  przejazd do PARAY-LE-MONIAL, gdzie zobaczymy Sanktuarium 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nawiedzenie Kaplicy, w  której Pan Jezus 
objawił Swoje Serce św. Małgorzacie Marii Alacoque. Przesłanie objawień 
w Paray-Le-Monial było bliskie św. Janowi Pawłowi II, który jeszcze jako biskup 
przyjechał tu w 1965 r. Ciekawostką jest fakt, iż później został wybrany papieżem 
w święto Małgorzaty Marii (16 października). Przejazd do ARS, gdzie nawiedzimy 
sanktuarium św. Jana Marii Vianneya, którego papież Pius XI mianował Patronem 
Proboszczów Wszechświata. Zobaczymy: Bazylikę, Kaplicę Serca, sarkofag 
Świętego. Obiadokolacja i przejazd na nocleg w okolicy Lyonu.

DZIEŃ 4 AVIGNON – LOURDES 
Wczesne śniadanie i  przejazd do AVIGNON, gdzie zobaczymy: pałac papieski 
-  jeden z najbardziej okazałych zabytków światowej architektury gotyckiej oraz 
katedrę Notre Dame des Domes. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Lourdes.

DZIEŃ 5-6 LOURDES 
Śniadanie. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej i miejsc związanych 
z  życiem Świętej Bernadetty, której objawiła się Matka Boża, prosząc Ją 
o  modlitwę i  pokutę za grzeszników. W  zamian Matka Boża ofiarowała w  tym 
miejscu źródełko z  cudowną wodą. Kąpiel w  basenach, modlitwa w  miejscu 
objawienia w Grocie Masabiel, Droga Krzyżowa. Wieczorna procesja ze świecami. 
Obiadokolacja i nocleg w LOURDES.

DZIEŃ 7 ROCAMADOUR 
Po śniadaniu przejazd do ROCAMADOUR, miasteczka położonego przepięknie 
pośród majestatycznych skał, jednego z najważniejszych na Szlaku św. Jakuba. 
Nawiedzenie Sanktuarium Czarnej Madonny. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 NEVERS 
Śniadanie i przejazd do NEVERS, do klasztoru Saint- Gildard, gdzie znajduje się 
grób św. Bernadetty. Chwila zadumy w  klasztornej kaplicy, gdzie w  szklanym 
sarkofagu spoczywa ciało św. Bernadetty Soubirous, która ponad 50 lat temu 
w Lourdes, w grocie Masabielle 18 razy widziała Matkę Najświętszą. Po zwiedzaniu 
obiadokolacja i transfer na lotnisko w Paryżu. Przelot i powrót na miejsce zbiórki, 
zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• 7 noclegów: 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2 –osobowe z łazienkami, 

1 nocleg w Domu Pielgrzyma w La Salette, pokoje 2 -osobowe z łazienkami
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia – lotnisko - Parafia
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Samolotowa Pielgrzymka Sanktuaria Francji - 8 dni
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• Sanktuarium Czarnej Madonny w Montserrat 
• Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Lourdes 
• Sanktuarium Maryjne w Torreciudad 
• Barcelona - stolica Katalonii 
• Księstwo Andory 

DZIEŃ 1 MONTSERRAT
Zbiórka uczestników przed Parafią i  przejazd na wybrane lotnisko, odprawa 
bagażowa i wylot do Barcelony. Przylot do Barcelony, odbiór bagaży i przejazd 
na MONTSERRAT, gdzie znajduje się klasztor Benedyktynów będący świętym 
miejscem Katalończyków. Zwiedzanie sanktuarium z figurką La Morenety - Czarnej 
Madonny - patronki Katalonii. Przejazd na obiadokolację i  nocleg w  okolicy 
Barcelony.

DZIEŃ 2 BARCELONA
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie BARCELONY - zobaczymy niesamowite, 
choć wciąż nieskończone dzieło życia Gaudiego, czyli Katedrę Sagrada Familia, 
stare miasto z  Katedrą Św. Eulalii, dzielnicę gotycką, kolejny baśniowy wytwór 
Gaudiego- Park Guell, skąd roztacza się wspaniały widok na całą Barcelonę, 
spacer wzdłuż Passeig de Gracia, przy której znajdują się dwa najważniejsze 
Domy Gaudiego - Casa Mila oraz Casa Batillo, Wzgórze Montjuic ze stadionem 
olimpijskim oraz średniowieczna dzielnica La Ribera z  poświęconym patronce 
żeglarzy Kościołem Santa Maria del Mar, znany m.in. z bestsellerowej powieści 
Falconesa „Katedra w Barcelonie”. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu 
położonego na wybrzeżu Costa Brava. 

DZIEŃ 3 REUS – TARRAGONA
Śniadanie, przejazd do REUS, które jest rodzinnym miastem wielkiego architekta 
Antoniego Gaudíego i choć nie ma tu budynków autorstwa samego Gaudiego, to 
można obejrzeć wiele ciekawych budynków secesyjnych z XIX i XX w. Zobaczymy 
także dom Gaudíego z pamiątkową tablicą, kościół Sant Pere, gdzie mały Antoni 
został ochrzczony oraz Plaça de les Peixateries Velles. Przejazd do TARRAGONY 
słynnej z  wielu staro-rzymskich zabytków wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, jak Passeig Arqueologic ze starożytnym amfiteatrem 
i  areną, na której odbywały się wyścigi rydwanów. Zwiedzimy też romańsko-
gotycką katedrę, której początki sięgają XII wieku oraz zobaczymy El Puente del 
Diablo - dawny akwedukt rzymski. Wyjazd w kierunku Saragossy. Obiadokolacja 
i nocleg w okolicy Saragossy.

DZIEŃ 4 SARAGOSSA – TORRECIUDAD
Śniadanie i wyjazd do Sarragosy. Po drodze - przejeżdżając przez piękne Pireneje 
zatrzymamy się w sanktuarium Maryjnym TORRECIUDAD. Miejsce związane jest 
również z założycielem Opus Dei - Jose Maria Escriva. Nawiedzenie sanktuarium 
Matki Bożej El Pilar w SARAGOSSIE. Obiadokolacja i nocleg w Lourdes.

DZIEŃ 5-6 LOURDES 
Śniadanie. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej i miejsc związanych 
z  życiem Świętej Bernadetty, której objawiła się Matka Boża, prosząc Ją 
o  modlitwę i  pokutę za grzeszników. W  zamian Matka Boża ofiarowała w  tym 
miejscu źródełko z  cudowną wodą. Kąpiel w  basenach, modlitwa w  miejscu 
objawienia w Grocie Masabiel, Droga Krzyżowa. Wieczorna procesja ze świecami. 
Obiadokolacja i nocleg w LOURDES.

DZIEŃ 7 ANDORA 
Śniadanie i  pożegnanie z  Lourdes. Naszym kolejnym celem będzie Księstwo 
ANDORY, ulokowane w  Pirenejach pomiędzy Hiszpanią a  Francją. Oprócz 
urokliwego położenia słynie także jako obszar bezcłowy, w którym znajduje się 
wiele sklepów obiecujących udane zakupy po okazyjnych cenach. Wśród zabytków 
można wymienić Casa de la Vall - kamienny dom z XVI wieku. Obecnie budynek 
jest siedzibą rządu Andory. Ciekawymi zabytkami są także romańskie, kamienne 
świątynie, jak kościół Sant Vincent d’Enclar z VIII w. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicy Barcelony.

DZIEŃ 8 POWRÓT
Śniadanie, transfer na lotnisko w Barcelonie. Przelot i powrót na miejsce zbiórki, 
zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• 7 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia – lotnisko - Parafia
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka Barcelona – Lourdes – Montserrat - 8 dni
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• Sanktuarium Czarnej Madonny w Montserrat 
• Królewski Klasztor Najświętszej Marii Panny w Poblet
• Średniowieczne miasteczka – Besalu i Rupit 
• Barcelona - stolica Katalonii 
• Zabytkowe miasta - Girona i Tarragona 

DZIEŃ 1 PRZELOT DO BARCELONY
Zbiórka uczestników przed parafią i  przejazd na wybrane lotnisko, odprawa 
bagażowa i wylot do Barcelony. Przylot do Barcelony, odbiór bagaży i transfer do 
hotelu położonego na wybrzeżu Costa Brava, nocleg. (tego dnia bez obiadokolacji).

DZIEŃ 2 TARRAGONA – POBLET 
Śniadanie i  przejazd do TARRAGONY słynnej z  wielu starorzymskich zabytków 
wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer promenadą Balcón 
del Mediterráneo nad urwistym brzegiem do Passeig Arqueologic ze starożytnym 
amfiteatrem i areną. Zwiedzimy też romańsko-gotycką katedrę oraz zobaczymy 
El Puente del Diablo – dawny akwedukt rzymski. Następnie przejazd do POBLET, 
gdzie zwiedzimy Królewski Klasztor Najświętszej Marii Panny - opactwo 
cysterskie wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 BESALU – EL FAR – RUPIT 
Po śniadaniu wycieczka do dwóch średniowiecznych katalońskich miasteczek. 
BESALU – kluczowe miejsce na szlaku romańskich zabytków Katalonii. Zobaczymy 
krzywy most warowny z  XII na rzece Fluvia, Bramę Mostową oraz kościoły 
Sant Pere i Santa Maria. Następnie przejazd do Sanktuarium EL FAR, zwiedzanie 
oraz podziwianie jednego z najpiękniejszych widoków panoramicznych Katalonii. 
Przejazd do miasteczka RUPIT. Wejście do miasta prowadzi przez wiszący most, 
z którego roztacza się widok na zamek. Spacer wąskimi brukowanymi uliczkami, 
po drodze domy z kamienia i place z podcieniami, które przenoszą nas w czasy 
średniowiecza. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 GIRONA
Śniadanie, po którym przejazd do GIRONY - pięknego i  bardzo atrakcyjnego 
katalońskiego miasta, które pozwala podziwiać przyjezdnym centrum złożone 
z  zabytków zbudowanych przez Rzymian, Żydów i  Arabów. W  programie m.in. 
największa na świecie jednonawowa gotycka katedra, do której prowadzą 
wspaniałe barokowe schody, kościół Sant Felix – najbardziej rozpoznawalny 
obiekt w  mieście oraz najlepiej zachowane łaźnie w  całej Hiszpanii, łączące 
architekturę arabską i romańską. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 MONTSERRAT – RIELLS 
Śniadanie i  przejazd na MONTSERRAT, monumentalny i  rozległy masyw górski 
o  stromych ścianach i  szczytach przypominających iglice i  baszty. Stojąc 
u podnóża, trzeba mocno zadzierać głowę, by wśród pionowych ścian dostrzec 
położony na wąskiej półce skalnej (721m n. p. m.) słynny klasztor benedyktynów 
- główne sanktuarium Maryjne Katalonii. Zwiedzanie sanktuarium z  figurką 
La Morenety - Czarnej Madonny - patronki Katalonii. Kolejnym punktem będzie 
Sant Miguel del Fai, stary klasztor Benedyktynów, położony w  miejscowości 
RIELLS. Po drodze wodospady, jaskinie oraz przepiękne widoki. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 POBYT na COSTA BRAVA – WYPOCZYNEK NAD MORZEM
Pobyt na Wybrzeżu Costa Brava, czas na relaks i  plażowanie. Śniadanie bufet 
i obiadokolacja. 

DZIEŃ 7 BARCELONA
Śniadanie, po którym przejazd do Barcelony. Odbędziemy spacer deptakiem 
Las Ramblas do dzielnicy portowej z  Kolumną Krzysztofa Kolumba. Zobaczymy 
niesamowite, choć wciąż nieskończone dzieło życia Gaudiego, czyli Katedrę 
Sagrada Familia, stare miasto z  Katedrą św. Eulalii, kolejny baśniowy wytwór 
Gaudiego - Park Guell, skąd roztacza się wspaniały widok na całą Barcelonę. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 BARCELONA
Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Barcelony - spacer wzdłuż Passeig 
de  Gracia, przy której znajdują się dwa najważniejsze Domy Gaudiego - Casa 
Mila oraz Casa Batillo. Następnie Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim 
oraz średniowieczna dzielnica La Ribera z  poświęconym patronce żeglarzy 
Kościół Santa Maria del Mar. Po zwiedzaniu obiadokolacja transfer na lotnisko 
w Barcelonie. Przelot i powrót na miejsce zbiórki, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• 7 noclegów w Hotelach ***/****, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia – lotnisko - Parafia
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka do Katalonii - 8 dni
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• Gibraltar – Sanktuarium Matki Bożej Pani Europy
• Ronda – „białe miasto” 
• Granada – kompleks pałacowy Alhambra 
• Stary port w Kadyksie
• Sewilla – piękna stolica Andaluzji
• Zabytkowe miasta – Cordoba i Malaga

DZIEŃ 1 PRZELOT DO MALAGI
Zbiórka uczestników na wybranym lotnisku, odprawa bagażowa i  wylot 
do Malagi. Przylot do Malagi, odbiór bagaży i przejazd do hotelu w okolicy Malagi 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 2 GRANADA
Po śniadaniu przejazd do GRANADY. Spacer po krętych uliczkach miasta 
-  Alcaiceria (arabski bazar) i  gotycka katedra z  kaplicą królewską. Następnie 
zwiedzanie najwspanialszego zabytku kultury arabskiej w  Europie - kompleksu 
pałacowego Alhambra z Pałacem Nasrydów i ogrodami Generalife. Po południu 
spacer po Albaicin - urokliwej dzielnicy arabskiej, położonej na wzgórzu, z której 
zobaczymy panoramę Alhambry na tle gór Sierra Nevada. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 3 CORDOBA – MALAGA
Śniadanie i przejazd do CORDOBY, malowniczo położonej nad rzeką Gwadalkiwir. 
Zwiedzimy zespół fortyfikacji Alkazar, katedrę La Mezquita (dawny wielki meczet 
Omajjadów), dzielnicę żydowską Juderia oraz Puente Romano - 16 łukowy rzymski 
most na rzece Gwadalkiwir. Przejazd do MALAGI, gdzie zobaczymy: La Alcazaba 
- słynną, wznoszącą się nad miastem fortecę, Katedrę La Manquita oraz ruiny 
zamku Gibralfaro. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 GIBRALTAR – KADYKS 
Śniadanie, wycieczka do GIBRALTARU, enklawy brytyjskiej na Półwyspie 
Iberyjskim. Będziemy podziwiać panoramę z punktu widokowego, tzw. Słupów 
Heraklesa. W  programie zwiedzania: Jaskinia św. Michała, sanktuarium Matki 
Bożej Pani Europy, wjazd kolejką linową na szczyt skały, skąd można podziwiać 
przepiękne widoki na Gibraltar, Costa del Sol, Cieśninę Gibraltarską i  Afrykę. 
Spacer główną ulicą Gibraltaru Main Street oferującą całą gamę sklepów „duty 
free” (Gibraltar to strefa handlu wolnocłowego). Następnie przejazd do KADYKSU, 
największego niegdyś portu Hiszpanii. Zobaczymy stary port, fortyfikacje 
brzegowe i szerokie aleje nadmorskie oraz uliczki starego miasta z nową katedrą. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Kadyksu. 

DZIEŃ 5 SEWILLA 
Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie SEWILLI - stolicy Andaluzji: 
monumentalna katedra gotycka - jeden z najpiękniejszych obiektów sakralnych 
na świecie, w której znajduje się grób Kolumba, wieża La Girarda - symbol miasta, 
zamek królewski Alkazar, dzielnica żydowska Santa Cruz, Bazylika Matki Bożej 
Makareny. Przejazd do hotelu w okolicy Estepony na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 WYPOCZYNEK NA WYBRZEŻU COSTA DEL SOL 
Śniadanie i  całodzienny pobyt na Wybrzeżu COSTA DEL SOL, czas na relaks 
i plażowanie. Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ 7 RONDA – MARBELLA
Śniadanie i  przejazd do RONDY, jednego z  najbardziej interesujących miast 
Andaluzji, położonego na dwóch skałach połączonych mostem Puente Nuevo. 
W  dole znajduje się głęboki na ponad 100 metrów wąwóz rzeki Guadalevin. 
Ronda kolebką hiszpańskiej corridy. Znajduje się tu najstarsza i  największa 
w  Hiszpanii arena Plaza de Toros. W  Museo Taurino można podziwiać 
wspaniałe stroje torreadorów, przepięknie ozdabiane nakrycia głowy oraz 
zdjęcia najsłynniejszych torreadorów. Przejazd i  spacer po kurorcie MARBELLA 
ze  sławnym i  ekstrawaganckim portem jachtowym Puerto Banus. Przejazd do 
hotelu w okolicy Malagi na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 POWRÓT 
Śniadanie i  transfer na lotnisko w Maladze. Przelot i powrót na miejsce zbiórki, 
zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• 7 noclegów w Hotelach ***/****, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia – lotnisko - Parafia
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka do Andaluzji - 8 dni
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• Miejscowości związane ze Św. Pawłem - Saloniki, 
Kavala, Filippi, Veria

• Meteory - słynne wiszące klasztory 
• Klasztor Ossios Lukas 
• Skarby Aten 
• Pętla Argolidzka, czyli starożytne cuda - Korynt 

- Mykeny - Nafplion - Epidauros 

DZIEŃ 1 PRZYLOT – ATENY 
Zbiórka uczestników przed parafią i  przejazd na wybrane lotnisko, odprawa 
bagażowa i wylot do Aten. Przylot do Aten, odbiór bagaży i przejazd do hotelu 
w okolicach Loutraki, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2 ATENY 
Śniadanie i  przejazd na całodzienne zwiedzanie Aten. Zobaczymy wzgórze 
Akropolu ze świątynią ATENY (Partenon), Areopag, czyli miejsce spotkań 
św.  Pawła z  ateńczykami, Parlament ze zmianą warty przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza, stadion olimpijski, spacer po tradycyjnej „dzielnicy Bogów”- Plaka. 
Po zwiedzaniu przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicach Loutraki. 

DZIEŃ 3 KORYNT – MYKENY – NAFPLION – EPIDAUROS
Śniadanie i przejazd do KORYNTU - zobaczymy Kanał Koryncki oraz starożytne ruiny 
- Świątynia Apollina, Agora z mównicą, z której przemawiał Św. Paweł. Przejazd 
do MYKEN, gdzie zobaczymy pozostałości pałacu królewskiego, słynną Bramę 
Lwic, Cytadelę z murami cyklopimi i Skarbiec Atreusza czyli Grób Agamemnona. 
Przejazd na krótkie zwiedzanie NAFPLIONU - niegdyś weneckiego miasta, 
później pierwszej stolicy nowożytnego państwa greckiego, obecnie zaś modnego 
nadmorskiego kurortu. Następnie EPIDAUROS, gdzie do dziś zadziwia akustyka 
jednego z bardziej znanych teatrów antycznych. Powrót na obiadokolację i nocleg 
do hotelu w okolicy Loutraki.

DZIEŃ 4 OSSIOS LUKAS – DELFY 
Śniadanie i przejazd do OSSIOS LUKAS - pięknie położonego na zboczu klasztoru 
pustelnika bł. Łukasza. Obecnie obiekt figuruje na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO, a  jego słynne mozaiki zaliczane są do największych arcydzieł 
średniowiecza. Następnie przejazd do DELF, gdzie wg starożytnych znajdował 
się środek, czyli „pępek” świata, a  Pytia przepowiadała przyszłość. Miejsce 
ze  względu na swą historię fascynuje do dzisiaj, zobaczymy m.in. wyrocznię 
Apollina, Skarbiec Ateńczyków, Sanktuarium Ateny i gimnazjon - miejsce Igrzysk 
Pytyjskich. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 SALONIKI – KAVALA – FILIPPI 
Śniadanie i przejazd na zwiedzanie SALONIK, drugiego miasta Grecji: zobaczymy 
symbol miasta, czyli Białą Wieżę, Katedrę św. Demetriusza, Łuk Galeriusza. 
Następnie przejazd do portowego miasta KAVALA, gdzie św. Paweł postawił swe 
pierwsze kroki i rozpoczął działalność misyjną na kontynencie europejskim oraz 
FILIPPI - tutaj przystaniemy w symbolicznym miejscu, gdzie św. Paweł dokonał 
chrztu pierwszego Europejczyka - niewiasty o  imieniu Lidia. Przejazd do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 VERIA – METEORY
Śniadanie i  przejazd do VERII, gdzie św. Paweł zatrzymał się po opuszczeniu 
Salonik. Następnie METEORY i  zwiedzanie słynnych wiszących klasztorów, 
zbudowanych na wznoszących się w  niebo stromych skałach. Te prawosławne 
monastyry zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 DOLINA TEMBI – TERMOPILE – PRZYLĄDEK SOUNIO
Śniadanie i przejazd do Doliny Tembi, gdzie odwiedzimy przepiękny kościół wykuty 
w skale - kościół św. Paraskewy - opiekunki osób niewidomych i niedowidzących. 
Następnie postój w Termopilach , gdzie zobaczymy pomnik i przypomnimy sobie 
historię Spartan. Przejazd do przylądka Sounio. Przylądek słynie z ruin świątyni 
Posejdona i  jako znakomity punkt widokowy na Morze Egiejskie. Przejazd 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 ATENY – WYLOT
Śniadanie i  transfer na lotnisko w Atenach. Przelot i powrót na miejsce zbiórki, 
zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• 7 noclegów w Hotelach ***/****, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia – lotnisko - Parafia
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka śladami św. Pawła po słonecznej Grecji - 8 dni
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• Rzym i Watykan 
• Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loreto 
• Lanciano - miejsce Cudu Eucharystycznego 
• San Giovanni Rotondo - Sanktuarium Św. Ojca Pio 
• Asyż - miasto Św. Franciszka
• Monte Sant Angelo – Sanktuarium św. Michała Archanioła
• Wenecja – miasto na wodzie

DZIEŃ 1 TARVISIO 
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki, całodzienny przejazd na nocleg 
do  Włoch w  okolicy Tarvisio/Udine (tego dnia ze względu na późny przyjazd 
bez  obiadokolacji).

DZIEŃ 2 ASYŻ
Śniadanie i  przejazd do ASYŻU na zwiedzanie: Bazylika św. Franciszka, gdzie 
złożone jest ciało św. Franciszka, kościół św. Klary, dom św. Franciszka. Przejazd 
do bazyliki Matki Bożej Anielskiej, znajduje się tutaj Porcjunkula- kapliczka, miejsce 
gdzie w 1216 roku Franciszkowi objawił się Pan Jezus, który obiecał zakonnikowi 
odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej 
odwiedzą kapliczkę. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3-4 RZYM – WATYKAN
Śniadanie, przejazd do RZYMU na zwiedzanie Wiecznego Miasta z przewodnikiem: 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Navona, 
Plac Hiszpański z  kolumną Matki Bożej Niepokalanej oraz słynnymi Schodami 
Hiszpańskimi, Fontanna di Trevi, Bazylika Matki Bożej Większej, Bazylika św. Jana 
na Lateranie, Święte Schody, które do Rzymu zostały sprowadzone z Jerozolimy 
i wg legendy Jezus Chrystus był po nich prowadzony na sąd do pałacu Poncjusza 
Piłata. Przejazd do WATYKANU: podczas obecności papieża weźmiemy udział 
w Audiencji generalnej lub Modlitwie Anioł Pański, nawiedzimy Bazylikę św. Piotra 
z kaplicą św. Sebastiana, gdzie pomodlimy się grobie św. Jana Pawła II. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu.

DZIEŃ 5 LANCIANO – MANOPELLO – SAN GIOVANNI ROTONDO 
Śniadanie, po którym odwiedzimy Sanktuarium Świętego Oblicza w MANOPELLO, 
gdzie przechowywana jest chusta św. Weroniki z  obliczem Chrystusa. 
Następnie przejazd do LANCIANO, miejsca uznanego Cudu Eucharystycznego. 
W  SAN  GIOVANNI ROTONDO poznamy niezwykłe miejsca i  sanktuarium 
św. Ojca Pio - stygmatyka i mistyka kościoła (m.in. grób Ojca Pio, kościół, muzeum, 
cela, krucyfiks, konfesjonał, Droga krzyżowa w parku, Szpital Ulgi w Cierpieniu). 
Za życia O. Pio dostawał tysiące listów z prośbami o modlitwę i wstawiennictwo, 
także od Karola Wojtyły, prośba dotyczyła chorej na raka przyjaciółki i  została 
wysłuchana. Obiadokolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo.

DZIEŃ 6 SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT ANGELO
 – ADRIATYK 
Śniadanie, po którym kontynuacja pobytu w  San Giovanni Rotondo, następnie 
przejazd do MONTE SANT ANGELO i nawiedzenie Sanktuarium w grocie, gdzie 
ukazał się Święty Michał Archanioł. Przejazd do jednego z  kurortów Riwiery 
Adriatyckiej, czas wolny i  relaks na plaży, spacer promenadą. Obiadokolacja 
i nocleg w San Giovanni Rotondo.

DZIEŃ 7 LORETO
Śniadanie, po którym przejazd do LORETO i  zwiedzanie położnej na wzgórzu 
Bazyliki Loretańskiej z  Domkiem Świętej Rodziny, który został przeniesiony 
tutaj w XIII wieku z Nazaretu. Odwiedzimy również cmentarz polskich żołnierzy. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w ok. Padwy.

DZIEŃ 8 PADWA – WENECJA 
Śniadanie i  przejazd do PADWY, gdzie udamy się do Bazyliki św. Antoniego, 
z  kaplicą polską i  sarkofagiem Świętego. Przejazd na zwiedzanie WENECJI 
-  poznamy wyjątkowe miasto położone na 118 wyspach, zobaczymy Bazylikę 
Św. Marka, Pałac Dożów, Wieżę Zegarową, Most Westchnień. Następnie spacer 
urokliwymi, tajemniczymi uliczkami po dzielnicy Rialto. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg do hotelu w okolicy Udine - Tarvisio. 

DZIEŃ 9 POWRÓT 
Śniadanie i  wyjazd w  drogę powrotną. Przejazd przez Austrię i  Czechy, 
po przekroczeniu granicy obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki,

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 8 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 8 śniadań, 7 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka Sanktuaria Włoch - 9 dni
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• Rzym i Watykan 
• San Giovanni Rotondo - Sanktuarium św. Ojca Pio 
• Monte Sant Angelo – Sanktuarium św. Michała Archanioła
• Lanciano – miejce uznanego Cudu Eucharystycznego
• Monte Cassino – Opactwo Benedyktynów i polski cmentarz
• Mentorella - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

DZIEŃ 1-3 RZYM – WATYKAN
Zbiórka uczestników przed parafią i  przejazd na wybrane lotnisko, odprawa 
bagażowa i  wylot do Rzymu. Przylot do Rzymu, odbiór bagaży i  przejazd 
na zwiedzanie Wiecznego Miasta – RZYMU. Zobaczymy m.in.: Koloseum, Forum 
Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Navona, Plac Hiszpański 
ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi, Fontannę di Trevi. Nawiedzimy rzymskie 
świątynie - Bazylikę Papieską św. Jana na Lateranie, Święte Schody, Bazylikę Matki 
Bożej Większej, Kościół Quo Vadis, Katakumby św. Kaliksta, Bazylikę św. Pawła 
za  Murami. Przejazd do WATYKANU: podczas obecności papieża weźmiemy 
udział w  Audiencji generalnej lub Modlitwie Anioł Pański, nawiedzimy Bazylikę 
św. Piotra z kaplicą św. Sebastiana, gdzie pomodlimy się grobie św. Jana Pawła 
II. Zobaczymy Muzea Watykańskie wraz ze słynneą Kaplicą Sykstyńską. Powrót 
do hotelu w okolicy Rzymu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4 MONTE CASSINO – SAN GIOVANNI ROTONDO
Śniadanie, po którym przejazd na MONTE CASSINO do Opactwa Benedyktynów, 
na które m.in. składa się Klasztor i Bazylika z grobem św. Benedykta. Na polskim 
cmentarzu wojskowym złożymy kwiaty i  oddamy cześć poległym żołnierzom 
i ich dowódcy - Gen. Andersowi. W SAN GIOVANNI ROTONDO poznamy niezwykłe 
miejsca i  sanktuarium św. Ojca Pio - stygmatyka i  mistyka kościoła (m.in. grób 
Ojca Pio, kościół, muzeum, cela, krucyfiks, konfesjonał, Droga krzyżowa w parku, 
Szpital Ulgi w  Cierpieniu). Za życia O. Pio dostawał tysiące listów z  prośbami 
o modlitwę i wstawiennictwo, także od Karola Wojtyły, prośba dotyczyła chorej na raka 
przyjaciółki i została wysłuchana. Obiadokolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo.

DZIEŃ 5 SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT ANGELO 
 – ADRIATYK
Śniadanie, po którym kontynuacja pobytu w  San Giovanni Rotondo, następnie 
przejazd do MONTE SANT ANGELO i nawiedzenie Sanktuarium w grocie, gdzie 
ukazał się Święty Michał Archanioł. Przejazd do jednego z  kurortów Riwiery 
Adriatyckiej, czas wolny i  relaks na plaży, spacer promenadą. Obiadokolacja 
i nocleg w San Giovanni Rotondo.

DZIEŃ 6 LANCIANO – MANOPELLO 
Śniadanie, po którym przejazd do LANCIANO, miejsca uznanego Cudu 
Eucharystycznego. Następnie odwiedzimy Sanktuarium Świętego Oblicza 
w  MANOPELLO, gdzie przechowywana jest chusta św. Weroniki z  obliczem 
Chrystusa. Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 MENTORELLA 
Śniadanie i przejazd do Mentorelli, pięknego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, 
które rozsławił św. Jan Paweł II. Sanktuarium było miejscem szczególnie drogim 
sercu św. Jana Pawła II. Przejazd na lotnisko w Rzymie. Przelot i powrót na miejsce 
zbiórki, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• 6 noclegów w Hotelach ***/****, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia – lotnisko - Parafia
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Samolotowa Pielgrzymka do Włoch - 7 dni
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• Rzym i Watykan 
• Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loreto 
• San Giovanni Rotondo - Sanktuarium św. Ojca Pio 
• Asyż - miasto Św. Franciszka
• Matera - unikalne miasto wykute w skale

DZIEŃ 1 UDINE 
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki, całodzienny przejazd na nocleg do  Włoch 
w  okolicy Tarvisio/Udine (tego dnia ze względu na późny przyjazd bez 
obiadokolacji).

DZIEŃ 2 ASYŻ
Śniadanie i  przejazd do ASYŻU, gdzie zwiedzimy najsłynniejsze miejsce, czyli 
Bazylikę św. Franciszka z  przepięknymi freskami przedstawiającymi żywoty 
świętych; można również podziwiać sceny z życia Świętego Franciszka, a także 
wartości, którymi kierował się Święty - czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Chwila 
zadumy nad grobem Świętego Franciszka. Przejazd do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 3-4 RZYM – WATYKAN
Śniadanie, przejazd do RZYMU na zwiedzanie Wiecznego Miasta z przewodnikiem: 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Navona, 
Plac Hiszpański z  kolumną Matki Bożej Niepokalanej oraz słynnymi Schodami 
Hiszpańskimi, Fontanna di Trevi, Bazylika Matki Bożej Większej, Bazylika św. Jana 
na Lateranie, Święte Schody, które do Rzymu zostały sprowadzone z Jerozolimy 
i wg legendy Jezus Chrystus był po nich prowadzony na sąd do pałacu Poncjusza 
Piłata. Przejazd do WATYKANU: podczas obecności papieża weźmiemy udział 
w Audiencji generalnej lub Modlitwie Anioł Pański, nawiedzimy Bazylikę św. Piotra 
z kaplicą św. Sebastiana, gdzie pomodlimy się grobie św. Jana Pawła II. Przejazd 
na obia- dokolację i nocleg w okolicach Rzymu.

DZIEŃ 5 MONTE CASSINO – SAN GIOVANNI ROTONDO
Śniadanie, po którym przejazd na MONTE CASSINO do Opactwa Benedyktynów, 
na które m.in. składa się Klasztor i Bazylika z grobem św. Benedykta. Na polskim 
cmentarzu wojskowym złożymy kwiaty i  oddamy cześć poległym żołnierzom 
i  ich  dowódcy - Gen. Andersowi. Przejazd na obiadokolację i  nocleg do San 
Giovanni Rotondo. 

DZIEŃ 6-8 POBYT W SAN GIOVANNI ROTONDO 
Podczas naszego pobytu w SAN GIOVANNI ROTONDO poznamy niezwykłe miejsca 
i sanktuarium św. Ojca Pio - stygmatyka i mistyka kościoła (m.in. grób Ojca Pio, 
kościół, muzeum, cela, krucyfiks, konfesjonał, Droga krzyżowa w parku, Szpital 
Ulgi w Cierpieniu). Za życia O.Pio dostawał tysiące listów z prośbami o modlitwę 
i  wstawiennictwo, także od Karola Wojtyły, prośba dotyczyła chorej na  raka 
przyjaciółki i  została wysłuchana. Odwiedzimy pobliskie Monte Sant Angelo 
i San- ktuarium w grocie, gdzie ukazał się Święty Michał Archanioł. Każdego dnia 
śniadanie i  obiadokolacja. Podczas naszego pobytu w  San Giovanni Rotondo 
zapraszamy na atrakcyjne wycieczki w bliższe i dalsze okolice:

1. MANFREDONIA
Przejazd na plażowanie i kąpiele morskie w ciepłym Adriatyku.

2. BARI – MATERA
BARI - naszym celem w  tym portowym mieście będzie sanktuarium i  Bazylika 
św. Mikołaja. Ciało Świętego sprowadzono tutaj 9 maja 1087 r. drogą morską 
z  Myry. Zobaczymy ołtarz św. Mikołaja w  całości wykuty w  srebrze, figurę 
Świętego oraz grobowiec z  relikwiami św. Mikołaja. Zobaczymy tutaj także 
nagrobek królowej Polski Bony Sforzy. MATERA określana jest miastem wykutym 
w skale, a unikatowy kompleks został wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Znajdziemy tu także wiele kościołów wykutych w skałach. Klimat Matery 
zachwycił Mela Gibsona, który wybrał to miejsca do nakręcenia swego słynnego 
filmu “Pasja”. 

DZIEŃ 9 LORETO
Śniadanie, po którym przejazd do LORETO i  zwiedzanie położnej na wzgórzu 
Bazyliki Loretańskiej z  Domkiem Świętej Rodziny, który został przeniesiony 
tutaj w XIII wieku z Nazaretu. Odwiedzimy również cmentarz polskich żołnierzy. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicy Udine - Tarvisio. 

DZIEŃ 10 POWRÓT
Śniadanie i  wyjazd w  drogę powrotną. Przejazd przez Austrię i  Czechy, 
po  przekroczeniu granicy Polski obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, 
zakończenie pielgrzymki. 

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 9 noclegów w Hotelach ***/****, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 9 śniadań, 8 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka do Włoch z wakacyjnym pobytem w San Giovanni Rotondo - 10 dni
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• Alpejskie Sanktuarium Matki Bożej w La Salette 
• Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Lourdes 
• Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
• Santiago de Compostela - sanktuarium Św. Jakuba Większego 
• Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paray le Monial
• Avila – miaso św. Teresy
• Ars – Sanktuarium św. Jana Marii Vianney`a

DZIEŃ 1 PRZEJAZD
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki, przejazd przez Polskę i  Niemcy na nocleg 
do hotelu położonego w ok. granicy niemiecko - francuskiej (tego dnia bez kolacji).

DZIEŃ 2 LA SALETTE
Po śniadaniu przejazd do LA SALETTE – jednego z  najważniejszych celów 
pielgrzymkowych Europy, urokliwie położonego wśród alpejskich szczytów. Tutaj, 
19 września 1846 r. Matka Boska objawiła się pastuszkom, a  objawienie Maryi 
ma na celu obudzić wiernych, zburzyć obojętność, pewność siebie i doprowadzić 
do oparcia życia na Jezusie Chrystusie. Zakwaterowanie w  Domu Pielgrzyma 
i obiadokolacja. O godz. 20.30 uczestnictwo w procesji z lampionami, nocleg.

DZIEŃ 3 LA SALETTE – AVIGNON – LOURDES
Wczesne śniadanie i  przejazd do AVIGNON, gdzie zobaczymy: pałac papieski 
-  jeden z najbardziej okazałych zabytków światowej architektury gotyckiej oraz 
katedrę Notre Dame des Domes. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Lourdes.

DZIEŃ 4 LOURDES 
Śniadanie. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej i miejsc związanych 
z  życiem Świętej Bernadetty, której objawiła się Matka Boża, prosząc Ją 
o  modlitwę i  pokutę za grzeszników. W  zamian Matka Boża ofiarowała w  tym 
miejscu źródełko z  cudowną wodą. Kąpiel w  basenach, modlitwa w  miejscu 
objawienia w Grocie Masabiel, Droga Krzyżowa. Wieczorna procesja ze świecami. 
Obiadokolacja i nocleg w LOURDES.

DZIEŃ 5 SAN SEBASTIAN – WYPOCZYNEK NAD OCEANEM
Po śniadaniu, przejazd do SAN SEBASTIAN – znanego hiszpańskiego kurortu. 
Czas na wypoczynek i plażowanie. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy 
San Sebastian.

DZIEŃ 6 OVIEDO – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Wczesne śniadanie i  całodzienny przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Po  drodze zatrzymamy się w  OVIEDO, gdzie nawiedzimy piękną katedrę San 
Salvador, w której przechowywana jest największa relikwia hiszpańska – Chusta 
z  Oviedo, czyli sudarium Chrystusa. Chusta to kawałek płótna o  wymiarach 
84  x  53  cm. Po raz pierwszy wzmianki o  tej relikwii pojawiły się w  źródłach 
w 570 roku. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Santiago de Compostela. 

DZIEŃ 7 SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA – FATIMA 
Po śniadaniu nawiedzenie grobu św. Jakuba i zwiedzanie katedry. Msza Święta. 
Spacer po mieście. Następnie przejazd do BRAGI na zwiedzanie miasta, które jest 
jednym z  najstarszych miast w  Portugalii, a  także jednym z  najstarszych miast 
chrześcijańskich na świecie. Przejazd do hotelu w Fatimie, obiadokolacja w hotelu, 
po której udział w wieczornym nabożeństwie Maryjnym ze świecami. Nocleg.

DZIEŃ 8 FATIMA 
Śniadanie, po którym poznamy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej: Bazylika, 
Kaplica Objawień, Kościół Trójcy Przenajświętszej. Pojedziemy do Aljustrel 
- wioski położonej 2 km od Sanktuarium, gdzie urodzili się Franciszek, Hiacynta 
oraz Łucja. Udział we mszy świętej i drodze krzyżowej. Obiadokolacja w hotelu 
w FATIMIE, po której udział w wieczornym nabożeństwie Maryjnym ze świecami. 
Nocleg.

DZIEŃ 9 NAZARE – WYPOCZYNEK NAD OCEANEM 
Śniadanie i przejazd do NAZARE, czas na relaks w urokliwym kurorcie położonym 
nad Oceanem Atlantyckim. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 10 AVILA 
Po śniadaniu przejazd do AVILI, miasta św. Teresy. Zwiedzanie miasta otoczonego 
imponującym średniowiecznym murem obronnym: gotycka katedra, klasztor 
San José, bazylika św. Wincentego, dom rodzinny św. Teresy. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicy Avila.

DZIEŃ 11 BURGOS – LOURDES 
Śniadanie i  przejazd na krótkie zwiedzanie BURGOS, zobaczymy pomnik Cyda 
oraz piękną gotycką Katedrę, będącą doskonałym przykładem sztuki hiszpańskiej. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w Lourdes.

DZIEŃ 12 CARCASSONNE 
Śniadanie, po którym przejazd do CARCASSONNE, znanego jako największa 
średniowieczna twierdza w Europie. Spacer po dobrze zachowanym miasteczku 
La Cite z  podwójnymi murami oraz licznymi wieżami. Obiadokolacja i  przejazd 
na nocleg w okolicy Lyonu.

DZIEŃ 13 ARS – PARAY LE MONIAL
Śniadanie i  przejazd do ARS, gdzie nawiedzimy sanktuarium św. Jana Marii 
Vianneya, którego papież Pius XI mianował Patronem Proboszczów Wszechświata. 
Zobaczymy: Bazylikę, Kaplicę Serca, sarkofag Świętego. Przejazd do PARAY-
LE-MONIAL, gdzie zobaczymy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Nawiedzenie Kaplicy, w której Pan Jezus objawił Swoje Serce św. Małgorzacie 
Marii Alacoque. Przesłanie objawień w Paray-Le-Monial było bliskie św. Janowi 
Pawłowi II, który jeszcze jako biskup przyjechał tu w 1965 r. Ciekawostką jest fakt, 
iż później został wybrany papieżem w święto Małgorzaty Marii (16 października). 
Obiadokolacja i  przejazd do hotelu położonego w  okolicy granicy niemiecko 
– francuskiej

DZIEŃ 14 POWRÓT
Śniadanie, po którym wyjazd w  drogę powrotną. Po przekroczeniu polskiej 
granicy obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 13 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 13 śniadań, 12 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób
• przewlekłych do  10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka Sanktuaria Europy - 14 dni
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• Voronet i Sucevita – malowane klasztory 
• Sapanta – „Wesoły cmentarz”
• Prejmer – Kościół obronny
• Miercurea Ciuc – Sanktuarium Szeklerów
• Sinaia – kurort górski z pięknymi pałacami

DZIEŃ 1 PRZEJAZD
Zbiórka uczestników i  podstawienie autokaru zgodnie z  życzeniem opiekuna 
duchownego pielgrzymki. Przejazd przez Słowację i  Wegry. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja i nocleg w okolicy Debreczyna.

DZIEŃ 2 ORADEA
Śniadanie, po którym przejazd do ORADEI, gdzie czeka nas spacer po przepięknej 
secesyjnej starówce: Katedra (najwieksza barokowa świątynia Rumunii), 
prawosławna Cerkiew pod Księżycem, kościół św. Władysława, Pałac Biskupów 
Greckokatolickich, Pałac ”Czarny Orzeł”, Synagoga Neologów, kościół kalwiński 
i ruteńska cerkiew unicka. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy 
Kluż.

DZIEŃ 3 ALBA IULIA – SYBIN 
Śniadanie i przejazd do ALBA IULIA - historycznej stolicy Siedmiogrodu. Podczas 
spaceru zobaczymy katedrę katolicką św. Michała z grobem Izabeli Ja- giellonki 
oraz katedrę prawosławną. Przejazd do SYBINU, Zwiedzimy Duży i Mały Rynek, 
kamienice z  „oczami”, Wieżę Ratuszową, katedrę prawosławną św. Trójcy, 
wzniesioną na wzór Hagia Sophia w Konstantynopolu, Kościół Ewangelicki, Most 
Kłamców. Przejazd na obiadokolację i nocleg w hotelu w okolicy Sybinu.

DZIEŃ 4 COZIA – CURTEA DE ARGES – JEZIORO VIDRARU 
Wczesne śniadanie i przejazd przez malowniczy wąwóz wzdłuż rzeki Olt w kierunku 
monastyru COZIA, gdzie obejrzymy bogato zdobioną cerkiew. Następnie udamy 
się do CURTEA DE ARGES, letniej siedziby hospodarów wołoskich, gdzie 
zobaczymy   przyklasztorny sobór Mistrza Manole. Przejazd krętą drogą Karpat 
Południowych do JEZIORA VIDRARU, gdzie z  tarasu widokowego na  zaporze 
można obejrzeć najwyższe szczyty Rumunii. To tutaj zaczyna się słynna Trasa 
Transfogarska. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Bran. 

DZIEŃ 5 BRAN – SINAIA – BRASZÓW
Po śniadaniu przejazd do BRAN na zwiedzanie „pocztówkowego” zamku, 
zwanego Zamkiem Draculi Następnie rzejazd do SINAIA - kurortu górskiego 
położonego w  Górach Bucegi. Zwiedzimy pałace Peleş i  Pelişor, wchodzące 
w skład kompleksu wybudowanego dla rumuńskiej rodziny królewskiej. Przejazd 
do BRASZOWA - „rumuńskiego Krakowa”, gdzie zobaczymy m.in.: Plac Ratuszowy, 
Czarny Kościół - największa gotycka świątynia Rumunii, średniowieczne bramy 
Katarzyny i Schei, uliczkę Sforii, uważaną za najwęższą w Europie. Wjazd kolejką 
na wzgórze Tampa 955 m n.p.m. z piękną panoramą. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicy Braszowa.

DZIEŃ 6 PREJMER – MIERCUREA CIUC 
Śniadanie, po którym doprzejazd do PREJMER, gdzie zwiedzimy największy 
w południowo - wschodniej Europie kościół obronny, wpisany na listę zabytkow 
UNESCO. Przejazd do narodowego sanktuarium Szeklerów w  MIERCUREA 
CIUC. Zobaczymy kościół i  klasztor franciszkanów zbudowany jako wotum 
za zwycięstwo nad Turkami. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 7 VORONET – SUCEVITA – KACZYCA 
Po śniadaniu czeka nas zwiedzanie wspaniałego świata bukowińskich 
malowanych monastyrów, wpisanych na listę UNESCO. Zwiedzimy obiekty 
w miejscowościach Voronet i Sucevita. Najpierw przejazd do klasztoru Voronet 
- jednego z  najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w  Bukowinie, znanego 
z pięknych fresków. Nazstępnie przejazd do klasztoru Sucevita – najpiękniejszego 
z  malowanych klasztorów. Na koniec udamy się do miejscowości Kaczyca 
-  zamieszkanej przez potomków górników z  Wieliczki i  Bochni, gdzie prężnie 
działa Stowarzyszenie Polaków, a  także Dom Polski. Nawiedzimy największe 
sanktuarium maryjne w Rumunii wraz z kościołem Wniebowzięcia NMP. Przejazd 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 SAPANTA
Wczesne śniadanie i przejazd przez region Maramuresz, odgrodzony od świata 
naturalną ścianą gór, w którym czas jakby się zatrzymał. Przyjazd do SAPANTA 
na zwiedzanie unikalnego „Wesołego Cmentarza”, na którym groby ozdobione 
są kolorowo malowanymi drewnianymi krzyżami oraz malowidłami i wierszykami. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy granicy węgiersko-rumuńskiej. 

DZIEŃ 9 POWRÓT
Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Węgry i Słowację. 
Po przekroczeniu polskiej granicy obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, 
zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 8 noclegów w Hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 8 śniadań, 8 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka do Rumunii – Siedmiogród i Bukowina - 9 dni
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• Sanktuaria Maryjne w Medjugorie i Marija Bistrica
• Adriatycka perła - Dubrownik 
• Pałac Dioklecjana w Splicie 
• Park Narodowy Jeziora Plitwickie 
• Orientalny Mostar

DZIEŃ 1 PRZEJAZD
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią zgodnie z życzeniem 
opiekuna duchownego pielgrzymki, przejazd do Chorwacji na nocleg 
w  okolicy Zagrzebia - Marija Bistrica (tego dnia ze względu na późny przyjazd 
bez obiadokolacji).

DZIEŃ 2 PLITWICE – MEDJUGORIE
Śniadanie i  przejazd do Plitwic na zwiedzanie Parku Narodowego JEZIORA 
PLITWICKIE obejmującego 16 jezior połączonych wodospadami i  kaskadami 
wodnymi, otoczonych lasem i  kamiennymi wzgórzami. Całość daje w  sumie 
unikatową i  naturalną mieszankę cudnej przyrody, wpisanej na listę UNESCO. 
W  godzinach południowych wyjazd do Medjugorie. Zakwaterowanie 
w pensjonacie, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 3 MEDJUGORIE
Śniadanie, po którym całodzienny pobyt w  MEDJUGORIE - bardzo licznie 
odwiedzanym miejscu pielgrzymkowym w  Europie ze słynnym kościołem 
św.  Jakuba. Wielu przybywających tutaj doświadcza odnowy swojego życia 
religijnego. Poznamy miejsca objawień Matki Boskiej, w  miarę możliwości 
odbędziemy spotkanie z  jedną z  osób widzących, weźmiemy udział we Mszy 
Świętej i  procesji różańcowej na Górę Objawień w  Podbrdo. Obiadokolacja 
i nocleg w Medjugorie.

DZIEŃ 4 MEDJUGORIE – MOSTAR 
Śniadanie, po którym weźmiemy udział w Drodze Krzyżowej na Górę Krizevac. 
Następnie przejazd do MOSTARU, urokliwego bałkańskiego miasta nad Neretwą, 
gdzie zobaczymy kamienny Stary Most z  XVI w. (wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO), tureckie domy na Starym Mieście. Obiadokolacja i nocleg 
w Medjugorie.

DZIEŃ 5 DUBROWNIK
Śniadanie, po którym przejazd do DUBROWNIKA i zwiedzanie “Perły Adriatyku” 
otoczonej lazurowym, ciepłym morzem i wspaniałymi plażami. Miasto położone 
w zaciszu przyjemnego śródziemnomorskiego klimatu szczyci się ponad tysiąc- 
letnią historią obecną w  każdej części miasta. Zobaczymy Stare Miasto, mury 
obronne, zabytkowe studnie Onofria, gotycki Klasztor Franciszkanów, najstarszą 
aptekę Europy, Pałac Spoza. Przejazd do hotelu w Neum, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 6 NEUM 
Śniadanie, czas wolny na odpoczynek, plażowanie i  kąpiele w  Adriatyku, 
obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 7 SPLIT – MARIJA BISTRICA
Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie SPLITU, największego miasta 
Dalmacji założonego przez rzymskiego cesarza Dioklecjana, którego pałac 
zachował się po dzisiejsze czasy i stanowi główną atrakcję turystyczną miasta. 
Przejazd do Mariji Bistricy, najważniejszego sanktuarium maryjnego w Chorwacji 
z  drewnianą figurką Matki Bożej z  Dzieciątkiem. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w Marija Bistrica.

DZIEŃ 8 POWRÓT
Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną. Po przekroczeniu granicy obiad 
pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie pielgrzymki

CENA ZAWIERA: 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
• 7 noclegów: 4 noclegi w hotelach ***, 3 w pensjonacie w Medjugorie, 

pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 7 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp. 

• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka Medjugorie – Chorwacja - 8 dni
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• Lefkara – kościół z relikwiami Św. Krzyża
• Larnaka – grobowiec Św. Łazarza
• Ikona Matki Bożej w Kykkos
• Pafos - miasto św. Pawła
• Zabytkowe klasztory prawosławne

DZIEŃ 1 LIMASSOL
Zbiórka uczestników prze Parafią i  przejazd na wybrane lotnisko, odprawa 
bagażowa i  wylot do Larnaki. Przylot do Larnaki, odbiór bagaży i  przejazd 
do LIMASSOL na zwiedzanie starej części miasta. Przejazd do hotelu w okolicy 
Limassol na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 2 KLASZTORY W GÓRACH TROODS
Śniadanie i przejazd w GÓRY TROODOS. Zobaczymy zabytkowe średniowieczne 
cerkwie, których wnętrza zachwycają bogatymi, kolorowymi freskami oraz 
cennymi ikonami. Zwiedzimy kościoły bizantyjskie - Ayios Nikolaos tis Stegis 
i  Panayia tou Araka, klasztor św. Jana w  KALOPANAYIOTIS, gdzie św. Paweł 
i  św. Barnaba ochrzcili św. Heraklidosa oraz klasztor w  KYKKOS - największy 
i  najsławniejszy na Cyprze, gdzie znajduje się ikona Matki Bożej namalowana 
przez św. Łukasza. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 3 CHIROKITIA – NIKOZJA – STAVROVOUNI
Po śniadaniu przejazd do osady - CHIROKITIA, neolitycznej osady, wpisanej 
na  listę UNESCO. Następnie przejazd do NIKOZJI, stolicy Cypru, na zwiedzanie 
Katedry św. Jana, Kościoła św. Krzyża, Muzeum Bizantyjskiego ze zbiorem ikon, 
Murów Weneckich. W drodze powrotnej nawiedzimy klasztor w STAVROVOUNI, 
posiadający relikwie Krzyża Świętego (wstęp do klasztoru tylko dla mężczyzn) 
oraz klasztor św. Tekli. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 4 CURIUM – OMODOS – TROODITISSA – LANIA
Śniadanie i przejazd do CURIUM na zwiedzanie ruin antycznego miasta założonego 
przez Greków: teatru rzymskiego „Domu Eustoliosa”, bazyliki wczesno-
chrześcijańskiej. Spacer po wiosce OMODOS, gdzie zwiedzimy Klasztor Krzyża 
Świętego. Możliwość degustacji win i wyrobów z oliwek. Przejazd nieopodal Góry 
Olimpus - najwyższej góry Cypru do klasztoru TROODITISSA. Następnie wizyta 
w  LANIA, wsi słynącej z  wyrobu wspaniałego wina oraz rękodzieł ludowych. 
Powrót na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 5 PETRA TOU ROMIOU – YEROSKIPOS – PAFOS
Po śniadaniu krótki postój przy PETRA TOU ROMIOU - legendarnym miejscu 
narodzin Afrodyty. Przejazd do wioski YEROSKIPOS na zwiedzanie kościoła 
bizantyjskiego „Ayia Paraskevi”. Następnie przejazd do PAFOS, nadmorskiego 
miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 
Zwiedzimy ruiny wczesnochrześcijańskiej bazyliki, Pręgierz św. Pawła oraz 
kościół „Ayia Kyriaki”, Dom Dionizosa, Odeon, Zamek Bizantyjski oraz wykute 
w  skale Grobo- wce Królewskie. Po południu wizyta w  Klasztorze Św. Neofity. 
Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 WYPOCZYNEK NAD MORZEM
Pobyt nad morzem. Dzień przeznaczony na plażowanie. Możliwy wieczorek 
z  grecką muzyka ludową. Fakultatywnie wycieczka do Północnej części Cypru. 
Przejazd do FAMAGUSTY, gdzie zobaczymy ruiny murów weneckich, ruiny kościoła 
Św. Jerzego, monumentalny kościół Św. Mikołaja - obecnie meczet Lala Mustafy 
Paszy, ruiny kościoła Św. Jerzego oraz Św. Piotra i Pawła. Przejazd do SALAMINY, 
w  której przebywał św. Paweł z  Barnabą. Zobaczymy ruiny miasta stanowiące 
najcenniejszy obiekt archeologiczny na wyspie. Nawiedzimy także klasztor 
św. Barnaby - miejsce pochówku Apostoła. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 LEFKARA – LARNAKA – KITI
Po śniadaniu przejazd do wioski LEFKARA. Zobaczymy kościół Św. Krzyża 
z  relikwią - fragmentem krzyża na którym umarł Jezus. Przejazd do LARNAKI, 
gdzie nawiedzimy kościół z  grobowcem św. Łazarza - jeden z  najlepszych 
przykładów architektury bizantyjskiej na Cyprze. W drodze powrotnej do Limassol, 
zwiedzimy kościół Panaya Angeloktisti w KITI z najpiękniejszą mozaiką na Cyprze 
przedstawiającą Marię Dziewicę z Dzieciątkiem. Powrót na obiadokolacje i nocleg.

DZIEŃ 8 POWRÓT
Śniadanie, transfer na lotnisko do Larnaki, przelot powrotny i powrót na miejsce 
zbiórki, zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• 7 noclegów w Hotelach ***/****, pokoje 2- osobowe z łazienkami
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia – lotnisko - Parafia
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat klimatycznych, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, 
zestawy audio, itp.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka na Cypr śladami św. Pawła i św. Barnaby - 8 dni
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• Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe 
• Ekskluzywny wypoczynek w Acapulco
• Wspaniałe piramidy Teotihuacan 
• Pływające ogrody w Xochimilco
• Puebla – „Miasto Aniołów”
• Taxco – stolica srebra 
• Jaskinie Cacahuamilpa – największe w Ameryce Łacińskiej

DZIEŃ 1 PRZYLOT DO MEKSYKU 
Zbiórka uczestników przed Parafią i  transfer na wybrane lotnisko, odprawa 
bagażowa i  wylot do Meksyku przez jeden z  europejskich portów (np. Paryż, 
Londyn, Amsterdam). Przylot do Miasta Meksyk, spotkanie z  polskojęzycznym 
pilotem i przewodnikiem grupy, przejazd do hotelu na kolację i nocleg.

DZIEŃ 2 MIASTO MEKSYK – GUADELUPE I TEOTIHUACAN
Śniadanie. Wizyta w religijnym sercu kraju, w Bazylice Matki Bożej z GUADALUPE, 
największym sanktuarium maryjnym na świecie. Zwiedzanie Nowej Bazyliki 
mogącej pomieścić 10 tys. wiernych, Bazyliki Antycznej, Kaplicy Indian, Kaplicy 
na Wzgórzu, Ogrodów Guadalupiańskich. Zapoznanie z  historią objawienia 
się Matki Bożej Indianinowi, Juanowi Diego. Zwiedzanie piramid TEOTIHUACAN: 
Piramida Słońca, Piramida Księżyca, Droga Zmarłych. Kolacja i nocleg w Mieście 
Meksyk.

DZIEŃ 3 MIASTO MEKSYK 
Śniadanie. Przejazd na jeden z  największych placów na świecie, główny plac 
Miasta MEKSYK tzw. Zocalo. Zwiedzanie Kościoła Katedralnego, podziwianie 
pozostałości Templo Mayor, gdzie według Azteków znajdowało sie centrum 
wszechświata, zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego. Przejazd do dzielnicy 
Xochimilco, w  której to znajdują się wpiane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO tzw. pływające kolorowe ogrody. Rejs gondolami zbudowanymi przez 
Azteków kanałami przy dźwięku muzyki mariachi. Obiad na łodziach. Nocleg 
w Mieście Meksyk.

DZIEŃ 4 SANTIAGO DE QUERETARO – SAN MIGUEL 
Śniadanie. Wyjazd do miasta SANTIAGO DE QUERETARO. City tour po Centrum 
Historycznym, znajdującym sie na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO: Plac Broni, Palac Gubernatora, kościół i  klasztor Świętego Krzyża 
ze słynnymi drzewami z kolcami w postaci idealnego krzyża (unikat światowy!). 
Zwiedzanie miasta SAN MIGUEL w  stanie Guanajuato z  pięknym kościołem 
neogotyckim. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ 5 GUANAJUATO
Śniadanie w  hotelu. City tour po Centrum Historycznym miasta GUANAJUATO: 
Teatr Juarez, Uniwersytet, Bazylika, Alhondiga de Granaditas, Zaułek Pocałunku, 
ewentualnie targ Hidalgo. Wizyta z  dreszczykiem w  Muzeum Mumii, gdzie 
znajduje sie najmniejsza mumia świata. 
Powrót do Miasta Meksyk na kolacje i nocleg.

DZIEŃ 6 CHOLULA – PUEBLA 
Śniadanie. Wyjazd malowniczą trasą z  widokiem na ośnieżone wulkany 
Popocatepetl i  Iztaccihuatl. Przejazd i  wizyta w  miasteczku, CHOLULA, które 
posiada największą pod względem objętości, piramidę na świecie. Wizyta 
w  Tonantzintla - pięknym synkretycznym kościółku. Dalsze podróżowanie 
porośniętą kaktusami trasą do jednego z piękniejszych miast Meksyku, PUEBLI 
zwanego “Miastem Aniołów” - ulubionego miejsca Papieża, Jana Pawła II. Spacer 
po mieście: Katedra, Zocalo, Rynek Parian z tradycyjnym wyrobami mieszkańców 
miasta, czyli ceramiką talavera i  słodyczami, a  na koniec wizyta w  niezwykle 
pięknej Kaplicy Różańcowej- Kolacja i nocleg w Puebla.

DZIEŃ 7 TEPOTZLAN – JASKINIE CACAHUAMILPA – TAXCO 
Śniadanie. Wyjazd do TEPOTZLAN, uroczego miasteczka. Wizyta w kościele i na 
lokalnym targu. Przejazd do systemu jaskiń w  CACAHUAMILPA, największych 
i  najpiękniejszych w  całej Ameryce Łacińskiej, stanowiących scenerie rożnych 
filmów i  koncertów. Spacer po jaskini i  podziwianie stalaktytów, stalagmitów, 
stalagnatów i  innych formacji skalnych. Przejazd do górniczego Taxco, 
meksykańskiej “stolicy srebra”. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Taxco.

DZIEŃ 8 TAXCO – ACAPULCO 
Śniadanie. Zwiedzanie sławnego ze sztuki jubilerskiej “srebrnego miasta” TAXCO. 
Wjazd na punkty widokowe, spacer po krętych uliczkach, zwiedzanie przepięknego 
kolonialnego kościoła Santa Prisca. Przejazd w  kierunku najsłynniejszego 
kurortu nad Oceanem spokojnym ACAPULCO. To legendarny kurort i  latynoska 
„Perła Pacyfiku”, kojarzona z  lśniącymi bielą plażami nad błękitnym oceanem. 
Zakwaterowanie w hotelu all inclusive z bezpośrednim dostępem do morza.

DZIEŃ 9-10 ACAPULCO
Wypoczynek all inclusive. Czas relaks i plażowanie nad Oceanem Spokojnym. 

DZIEŃ 11 WYLOT Z MEKSYKU 
Po śniadaniu wyjazd na lotnisko w mieście Meksyk. Po drodze obiad w przepięknej 
Hacjendzie Corteza w Vista Hermosa. Transfer na lotnisko i wylot do Europy. 

DZIEŃ 12 PRZYLOT DO POLSKI 
Powrót przez jeden z  europejskich portów na miejsce zbiórki, zakończenie 
pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• zakwaterowanie w Hotelach **** (kat. lokalnej), pokoje 2- osobowe z łazienkami
• śniadania i obiadokolacje, all inclusive w Acapulco
• Napiwki w hotelach i restauracjach
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia – lotnisko - Parafia
• bilety wstępu do wszystkich miejsc zwiedzania według programu
• opiekę i informację przewodnika-pilota w j.polskim podczas pobytu w Meksyku
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych 

do 30 000 EUR, NNW do 4000 EUR, bagaż podróżny do 400 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji (oprócz all inclusive w Acapulco),
• napiwków dla kierowcy i przewodnika
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka do Matki Boskiej z Guadalupe – Meksyk - 12 dni
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• Sanktuarium Matki Bożej w Aparecida 
• Rio de Janeiro z figurą Chrystusa Zbawiciela
• Majestatyczne Wodospady Foz do Iguacu 
• Petropolis – dawna rezydencja brazylijskich cesarzy
• Paraty – wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim
• Sao Paulo – najwieksze miasto Brazylii 

DZIEŃ 1 PRZYLOT DO RIO DE JANEIRO
Zbiórka uczestników przed Parafią i  transfer na wybrane lotnisko, odprawa 
bagażowa i wylot do Rio de Janeiro przez jeden z europejskich portów (np. Paryż, 
Londyn, Amsterdam). Przylot do Rio de Janeiro, spotkanie z  polskojęzycznym 
pilotem i przewodnikiem grupy, przejazd do hotelu na kolację i nocleg.

DZIEŃ 2 RIO DE JANEIRO
Śniadanie. Zwiedzanie RIO DE JANEIRO: Maracanã, Sambodromo, centrum 
historyczne, Katedra, a następnie wjazd na Pão de Açucar (Głowa Cukru). Powrót 
do hotelu. Kolacja, nocleg.

DZIEŃ 3 RIO DE JANEIRO
Śniadanie. Zwiedzanie Corcovado z  górującą nad miastem figurą Chrystusa 
Zbawiciela. Następnie czas wolny - plażowanie na Copacabana. Kolacja i nocleg. 
Opcjonalnie: Wyjście na wieczorny spektakl folklorystyczny „Samba Show” 
w kabarecie Plataforma.

DZIEŃ 4 PETROPOLIS 
Śniadanie. Przejazd do PETROPOLIS, miasta założonego w 1843 roku. Petropolis 
to górski kurort otoczony bujnymi ogrodami, pamiątka po cesarskiej Brazylii. Msza 
święta w Katedrze św. Piotra z Alcantary, w której znajdują się grobowce ostatniego 
cesarza Brazylii. Zwiedzanie Muzeum Imperialnego i  Pałacu Krzyształowego. 
Opcjonalnie zwiedzanie browaru Bohemia (z  degustacją). Przejazd do Paraty. 
Przyjazd do hotelu. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 5 PARATY 
Śniadanie. Rejs między wyspami i wypoczynek na wyspiarskich plażach. Kolacja 
i nocleg.

DZIEŃ 6 PARATY 
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie zabytkowego miasteczka – PARATY, będącego 
perłą architektury kolonialnej i  zarazem nadmorskim kurortem. Czas wolny. 
Przejazd do Aparecidy, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 7 APARECIDA 
Śniadanie. Zwiedzanie Bazyliki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z APARECIDA. 
Msza św. Przejazd do São Paulo, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 8 SAO PAULO 
Po śniadaniu zwiedzanie SAO PAULO - największego miasta w  Brazylii. Miasto 
zostało założone w 1554 roku przez jezuitów Manoel da Nobrega i świętego Jose 
de Anchieta. Zwiedzimy Katedrę, Stare Miasto, park, teatr. Powrót do hotelu, 
kolacja i nocleg.

DZIEŃ 9 FOZ DO IGUACU 
Śniadanie. Przelot do FOZ DO IGUACU. Wizyta w  Parku ptaków (Parque das 
Aves). Przejazd do jednego z najpiękniejszych cudów natury, wpisanego na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO – Parku Narodowego Iguaçu. Rzeka spływając 
kaskadami w przepaść nieustanie rozpyla kropelki wody, dzięki czemu na niebie 
stale rysują się wspaniałe tęcze. W  niezwykłej scenerii wyróżnia się Diabelska 
Gardziel (Garganta del Diablo) - spadek wody z  14 oddzielonych wodospadów 
z  ogłuszającym hukiem staczają się z  urwiska o  wysokości 90 m. Przyjazd 
do hotelu, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 10 FOZ DO IGUACU 
Śniadanie. Całodzienna wycieczka na wodospady od strony argentyńskiej. 
Przekroczenie granicy z Argentyną i przejazd kolejką wąskotorową do początku 
szlaku turystycznego w Parku Narodowym. Spacer pomostem na skraj wodospadu 
Garganta del Diablo. Podpłynięcie łódką motorową bezpośrednio pod ścianę 
wodospadów oraz przejazd specjalnymi samochodami przez las deszczowy. 
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 11 RIO DE JANEIRO
Śniadanie. Transfer na lotnisko i  przelot do RIO DE JANEIRO. Czas wolny 
na plażowanie. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 12 WYLOT Z BRAZYLII 
Po śniadaniu wyjazd na lotnisko w Rio de Janeiro i wylot do Europy. 

DZIEŃ 13 PRZYLOT DO POLSKI 
Powrót przez jeden z  europejskich portów na miejsce zbiórki, zakończenie 
pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 
• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
• zakwaterowanie w Hotelach***/ **** (kat. lokalnej), 

pokoje 2- osobowe z łazienkami
• śniadania i obiadokolacje
• transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem 
• transfery Parafia – lotnisko - Parafia
• bilety wstępu do wszystkich miejsc zwiedzania według programu
• opiekę i informację przewodnika - pilota w j. polskim w Brazylii
• ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 

30 000 EUR, NNW do 4000 EUR, bagaż podróżny do 400 EUR.

CENA NIE ZAWIERA: 
• napojów do obiadokolacji 
• opłat za lokalnych przewodników
• napiwków dla kierowcy i przewodnika
• ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu
• przewidziana jest codzienna Msza Święta

Pielgrzymka do Brazylii – 13 dni
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Planujecie Pielgrzymkę z Waszej Parafii?
Biuro Podróży VERVINCI TRAVEL 
pomoże Wam we wszystkim!

• Organizacja pielgrzymek: na całym świecie, na wysokim standardzie i na Wasze życzenie!
• Ciekawe programy po sanktuariach, wypoczynek + zwiedzanie, programy dostosowane 

do indywidualnych potrzeb każdej parafii
• Nasze pielgrzymki organizujemy w opcji „Tylko dla wygodnych”- każdego dnia komfortowy nocleg, 

wyżywienie, opieka pilota, atrakcyjne miejsca, przejazdy luksusowym autokarem
• Dbamy o jak najlepszy standard świadczeń, rezerwujemy dla Was sprawdzone hotele, transport 

powierzamy licencjonowanym przewoźnikom, doświadczeni piloci dbają o sprawną realizację wyjazdu
• Rezerwujemy Msze Święte w ważnych miejscach wiary
• Zapewniamy najlepszą relację „jakość / cena”, dzięki czemu po wyjazdach 

odbieramy podziękowania - na życzenie udostępniamy referencje 
• Chronimy Was solidnym ubezpieczeniem KL i NW z opcją chorób 

przewlekłych dla każdego uczestnika w cenie imprezy
• Mamy korzystne taryfy na bilety lotnicze dla grup pielgrzymkowych
• Nasze pielgrzymki na życzenie możemy zrealizować nowoczesnym autokarem 

przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
• Oddajemy do dyspozycji nasze doświadczenie przy organizacji imprez, ale 

nie tworzymy wielkiej korporacji - u nas Klient ma zawsze łatwy, szybki i bezpośredni kontakt. 

tel. 52 385 82 22 | kom. 516 668 874 | biuro@vervincitravel.com | marek.kaminski@vervincitravel.pl

„Każda podróż jest ważna”. To hasło - misja naszej firmy.
Dzięki niemu nieustannie pamiętamy o dobrej organizacji

każdej naszej pielgrzymki i zadowoleniu Klienta,
który powierza nam swój wyjazd.

Zapytaj o korzystną ofertę na indywidualne życzenie
Waszej Parafii!

Członek Polskiego Związku
Organizatorów Turystyki
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