Czechy, Słowacja, Austria
Dzień I
Wyjazd
z parafii, przejazd
do
Ołomuńca,
gdzie
posługę
kapłańską
sprawował
św. Jan Sarkander.
Przejazd na św. Kopeczek - Kościół Pielgrzymkowy NMP, Sanktuarium
Wizerunku NMP Miłosiernej ukoronowany Koronami Papieskimi w 1732 r., Morawska Santa Maria
Maggiore. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
Dzień II
Śniadanie, przejazd do Wiednia. Spacer po historycznym centrum miasta: katedra św. Szczepana,
Hoffburg, spacer po ogrodach Schonbrunn. Wyjazd na Kahlenberg - panorama Wiednia, kościół
św. Józefa. Powrót do hotelu. Degustacja wina prowadzoną przez someliera przy kolacji z muzyką
taneczną do 23:00. Nocleg.
Dzień III
Śniadanie, przejazd do Bratysławy – spacer po mieście, katedra św. Marcina. Przejazd do
Štramberku – spacer po urokliwym miasteczku, możliwość zjedzenia sztamberskich uszu. Powrót do
parafii.

Cena: 540 PLN + 130 EUR przy grupie 49 osób
Świadczenia zawarte w cenie:











przejazd klimatyzowanym autokarem,
2 noclegi w hotelu *** ,
wyżywienie: śniadanie (2), kolacja (2),
degustacja wina prowadzona przez someliera,
opieka pilota,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
przewodnicy miejscowi,
system Tour guide,
ubezpieczenie KLiA , CP do kwoty 20.000 EUR,
ubezpieczenie NNW do kwoty 4.000 EUR.

Dodatkowo płatne:
 napoje do kolacji

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Sanktuaria chorwackie
Dzień I
Msza św., a następnie wyjazd, postój na obiad w Słowacji (płatny indywidualnie), przejazd
przez Węgry, do Chorwacji, Ludbreg – miejsce cudu Eucharystycznego, zakwaterowanie
w hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień II
Śniadanie, zwiedzanie Varażdinu – miasta baroku. Przyjazd do Medziugorja w godzinach
wieczornych, zakwaterowanie w pensjonacie, nocleg.
Dzień III
Wspólne wyjście na Górę Objawień, śniadanie, spotkanie we Wspólnocie Cenacolo, czas
wolny, obiad, udział w nabożeństwie wieczornym, nocleg.
Dzień IV
Wspólne wyjście na Górę Križevac (Droga Krzyżowa), śniadanie, wyjazd do Mostaru,
zwiedzanie muzułmańskiej części miasta: Meczet, Dom Turecki, Kamienny Most. obiad,
udział w nabożeństwie wieczornym, nocleg.
Dzień V
Śniadanie, wyjazd do Opuzen. Rejs łódkami po rzece i kanałach rzeki Neretwy. Obiad
regionalny przy muzyce. Przejazd do Neum, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień VI
Śniadanie, rejs na Korčulę, spacer po rodzinnym mieście Marco Polo. Ryba morska z grilla
z sałatką oraz inne atrakcje. Plażowanie i możliwość kąpieli w Adriatyku – należy zabrać
buty z uwagi na jeżowce, strój kąpielowy i krem z filtrem UV. Powrót do hotelu, kolacja,
nocleg.
Dzień VII
Śniadanie, czas wolny na plażowanie. Kolacja, nocleg.

Dzień VIII
Śniadanie, przejazd do Parku Narodowego wodospadów na rzece Krka – zwiedzanie
parku z możliwością kąpieli, następnie do Mariji Bistrici – największego Maryjnego
Sanktuarium w Chorwacji. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
Dzień IX
Msza św., śniadanie, nawiedzenie sanktuarium MB Bystrzyckiej, a następnie MB pod
Płaszczem, przejazd do Polski przez Słowenię, Austrię, Czechy. Postój na obiad (płatny
indywidualnie). Przyjazd około 22:00

Cena: 980 PLN + 290 EUR przy grupie 49 osób
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Świadczenia zawarte w cenie:


przejazd klimatyzowanym autokarem,

 8 noclegów w hotelach lub pensjonatach **/***,
 wyżywienie: śniadanie (8) i obiadokolacja (8),
 wino i woda do obiadokolacji,


opieka pilota,

 tłumaczenie symultaniczne nabożeństw w Medziugorju,
 ubezpieczenie KLiA, CP do kwoty 20.000 EUR,
 ubezpieczenie NNW do kwoty 4.000 EUR.
Dodatkowo płatne:

 napoje do kolacji,
 bilety wstępu, przewodnicy miejscowi, system Audio guide ok. 50 EUR,



rejs łódką, obiad, wino, napoje podczas rejsu – ok. 20 EUR,
rejs statkiem, obiad, wino, napoje podczas rejsu – ok. 30 EUR.

Chorwacja i Czarnogóra
Dzień I
Wyjazd z parafii, przejazd przez Słowację, Węgry do Chorwacji. Ludbreg – miejsce cudu
Eucharystycznego. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień II
Po śniadaniu zwiedzanie Zadaru – forum rzymskie, kościół św. Donata, katedra, morskie organy,
następnie przejazd do Togiru – katedra św. Wawrzyńca, ratusz. Przejazd do hotelu, kolacja
nocleg.

Dzień III
Po śniadaniu rejs łódką kanionem rzeki Cetiny, przejazd do Dubrownika, zwiedzanie Starego
Miasta: Stradun, Fontanna Onofrio, Apteka, słup Orlando, Katedra. W czasie wolnym możliwość
zwiedzenia murów obronnych, skąd roztacza się cudowny widok na miasto i morze, przejazd do
hotelu kolacja i nocleg.

Dzień IV
Po śniadaniu wyjazd do Kotoru – zwiedzanie starego miasta oraz katedry św. Tripuna, przejazd do
historycznej stolicy Cetinje – zwiedzanie skarbca monastyru, po drodze degustacja lokalnej
suszonej szynki, sera i wina, Budva – miasto milionerów. Kolacja i nocleg.

Dzień V
Po śniadaniu wyjazd do Mostaru, zwiedzanie muzułmańskiej części miasta: Meczet, Dom Turecki,
Kamienny Most. Przejazd do Medziugorja. Udział w nabożeństwie wieczornym. Kolacja i nocleg.

Dzień VI
Wspólne wyjście na Górę Križevac (Droga Krzyżowa), śniadanie, spotkanie we Wspólnocie
Cenacolo. Kolacja, udział w nabożeństwie wieczornym, nocleg.

Dzień VII
Wspólne wyjście na Górę Objawień, śniadanie, wyjazd do Gradaca. Plażowanie lub rejs statkiem
na lawendową wyspę Hvar – najdłuższą i najbardziej nasłonecznioną wyspę na Adriatyku,
plażowanie, obiad: ryba morska z grilla z sałatką oraz inne atrakcje. Plażowanie i możliwość kąpieli
w Adriatyku – należy zabrać buty z uwagi na jeżowce, strój kąpielowy i krem z filtrem UV.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Neum.

Dzień VIII
Po

śniadaniu

czas

wolny

na

plażowanie.

Kolacja

i

nocleg.

Dzień IX
Po śniadaniu wyjazd do Splitu – zwiedzanie pałacu cesarza Dioklecjana: katedra św. Dujmy,
chrzcielnica, Złota Brama, Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w okolicy Zagrzebia

Dzień X
Po śniadaniu nawiedzenie sanktuarium MB Bystrzyckiej, a następnie MB pod Płaszczem, przejazd
do Polski przez Słowenię, Austrię, Czechy. Przyjazd do parafii około 22:00

Cena: 2300 PLN przy grupie 49 osób
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Świadczenia zawarte w cenie:








przejazd klimatyzowanym autokarem,
9 noclegów w pokojach dwu- i trzyosobowych w hotelach lub pensjonatach 2** lub 3***,
wyżywienie w postaci śniadań (9) i obiadokolacji (9),
napoje do kolacji (woda i wino),
przejazdy klimatyzowanym autokarem,
opieka pilota,
ubezpieczenie KL, NNW, CP.

Dodatkowo płatne:




napoje do kolacji,
bilety wstępu, przewodników miejscowych, systemu Audio Guide – ok. 100 EUR,
Fish Piknik: rejs statkiem, obiad – ryba z grilla, wino i soki podczas rejsu – ok. 25 EUR.

Fatima i Santiago de Compostela
Dzień I
Transfer autokarem z parafii na lotnisko, następnie przelot do Lizbony. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień II
Po śniadaniu wyjazd autokarem do Lizbony. Zwiedzanie: Belem, pomnik odkrywców, klasztor św.
Hieronima, katedra, dzielnica Alfama, kościół św. Antoniego. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień III
Po śniadaniu wyjazd do Obidos – zwiedzanie średniowiecznego miasteczka z charakterystycznym
zamkiem otoczonym murami obronnymi. Następnie zwiedzanie Marfy – zespół klasztorny
wybudowany za panowania Jana V. Przejazd do Sintry – pałac Królewski, kościół św. Marcina.
Następnie przejazd do Cabo da Roca – miejsce gdzie kończy się ziemia, Powrót do Fatimy,
kolacja i nocleg.

Dzień IV
Po śniadaniu wyjazd do Ajustrel – zwiedzanie domów pastuszków: Łucji, Franciszka i Hiacynty.
Następnie zwiedzanie sanktuarium w Fatimie, Droga Krzyżowa, wyjazd do Tomar – zwiedzanie
zespołu klasztornego Convento de Cristo, portugalskiej siedziby Templariuszy i Zakonu
Chrystusowego. Kolacja i nocleg.

Dzień V
Po śniadaniu wyjazd do Batalhi - zwiedzanie monastyru de Santa da Victoria, Alcobaci – opactwo
Cystersów założone dla upamiętnienia wyzwolenia Santarem z rąk mauretańskich oraz Nazare –
małej wioski rybackiej z kościołem Nossa Senora da Nazare. Powrót do Fatimy, kolacja i nocleg.

Dzień VI
Po śniadaniu wyjazd do Santiago de Compostela. Po drodze zwiedzanie Coimbry – dawnej stolicy
Portugalii oraz sanktuarium Dobrego Jezusa k. Bragi. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień VII
Po śniadaniu zwiedzanie Santiago de Compostela - jednego z trzech głównych celów
średniowiecznego pątnictwa, wyruszali ludzie wszystkich stanów płci obojga. Zwiedzanie katedry
św. Jakuba. Kolacja i nocleg.

Dzień VIII
Po śniadaniu wyjazd autokarem do Fatimy, po drodze zwiedzanie Porto: Torre dos Clérigos,
katedra. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Fatimie.

Dzień IX
Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Przelot. Transfer autokarem do parafii.

Cena: 2050 PLN + 410 EUR przy grupie 49 osób
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Świadczenia zawarte w cenie:









transfer klimatyzowanym autokarem na lotnisko i z lotniska,
przelot samolotem w obie strony,
8 noclegów w pokojach dwu- i trzyosobowych w hotelach***,
wyżywienie w postaci śniadań (8) i obiadokolacji (8),
napoje do kolacji (woda i wino),
przejazdy klimatyzowanym autokarem,
opieka pilota oraz opieka duszpasterska,
ubezpieczenie KL, NNW, CP, BP.

Dodatkowo płatne:
 napoje do kolacji,
 bilety wstępu, przewodnicy lokalni, system Audio guide (ok.120EUR),
 zwyczajowe napiwki

Francja
Dzień I
O 6:00 wyjazd z parafii, przejazd do Altotting. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień II
śniadanie, zwiedzanie Altotting – największe sanktuarium Maryjne w Bawarii, Reims – zwiedzanie
katedry Notre-Dame de Reims. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w okolicy Paryża.

Dzień III
śniadanie, zwiedzanie Paryża - katedra Notre Dame, Sainte Chapelle, kaplica Cudownego
Medalika, Dzielnica Łacińska (Panteon i Sorbona), Luwr. Rejs statkiem po Sekwanie.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień IV
śniadanie. Zwiedzanie Paryża - Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, spacer po Polach Elizejskich, Plac
Zgody, Pałac Elizejski, Pałac Inwalidów, Bazylika Sacre-Coeur wzniesiona na szczycie wzgórza
Montmartre. Przejazd w kierunku Orleanu. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień V
śniadanie. Przejazd do Lourdes. Udział w nabożeństwie wieczornym i procesji ze świecami.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień VI
śniadanie. Zwiedzanie sanktuarium: zwiedzanie miejsc związanych z życiem Bernadetty Soubirous.
Droga Krzyżowa. Udział w nabożeństwie wieczornym i procesji ze świecami. Kolacja i nocleg.

Dzień VII
śniadanie. Przejazd do Avignonu – miasta papieży oraz Carcassonne – największego w Europie
średniowiecznego kompleks urbanistyczny. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień VIII
śniadanie. Przejazd do La Salette – Sanktuarium MB Płaczącej w Alpach – udział w nabożeństwie
wieczornym. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień IX
śniadanie. Przejazd do Padwy – Bazylika św. Antoniego. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień X
śniadanie. Planowany przyjazd do parafii w godzinach wieczornych.

Cena: 3440 PLN przy grupie 49 osób
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Świadczenia zawarte w cenie:
 przejazd klimatyzowanym autokarem,
 9 noclegów w pokojach dwu- i trzyosobowych w hotelach 2** i 3***,
 woda do kolacji,
 wyżywienie w postaci śniadań wzmocnionych (9) i obiadokolacji (9),
 opiekę pilota,
 ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance (KLiA) do kwoty 20000 EUR,
 ubezpieczenie NNW do kwoty 4000 EUR.
Dodatkowo płatne:
 bilety wstępu i system Audio Guide ok. 95 EUR,
 dopłata za pokój jednoosobowy 180 EUR

Gruzja
Dzień I
Przejazd z parafii na lotnisko, przelot do Tbilisi.

Dzień II
Śniadanie, zwiedzanie Tbilisi:sobór św. Trójcy, stare i nowe miasto, twierdza Narikala, ulica
Sharden, cerkiew Matki Bożej Metechskiej, stara synagoga, Most Pokoju i Aleja Szoty Rustawelego.
Kolacja i nocleg.

Dzień III
Śniadanie, przejazd do Mccheta – dawnej stolicy gruzińskiego Królestwa Iberii, obecnie centrum
duchowego Gruzji. Zwiedzanie XI-wiecznej katedry SwetiCchoweli (dosł. ‘drzewo życia’) – perły
architektury gruzińskiej, a zarazem siedziby katolikosa. Wizyta w znajdującym się na szczycie
wzgórza monastyrze Dżwari (Krzyża). Przejazd do pochodzącej z przełomu XVI i XVII w. fortecy
Ananuri, usytuowanej na tzw. Gruzińskiej Drodze Wojennej. Przejazd do malowniczego miasta
Kazbegi, położonego na zboczu najwyższego szczytu Gruzji – góry Kazbek (5033 m. n.p.m.). Wjazd
jeepami do usytuowanego na wysokości 2170 m. XIV-wiecznego kościoła św. Trójcy
(TsmindaSameba). Przejazd do kurortu Gudauri, kolacja i nocleg.

Dzień IV
Śniadanie, przejazd do Gori, założonej przez jednego z największych królów Gruzji, Dawida
Budowniczego (1089–1125), oraz miejsca urodzenia Stalina.Przejazd do starożytnego skalnego
miasta Upliscyche i zwiedzanie jednej z najstarszych osad miejskich w Gruzji. Kolacja i nocleg w
Bakuriani.

Dzień V
śniadanie, przejazd do słynnego ośrodka wypoczynkowego i uzdrowiska Borżomi. Wizyta w Parku
Narodowym Borżomi-Karagauli oraz degustacja wody z tutejszych źródeł. Przejazd do
wydrążonego w skale, imponującego miasta-klasztoru Wardzia. Spacer 70-metrowym tunelem
oraz możliwość skosztowania źródlanej wody. W drodze powrotnej wizyta w pochodzącej z
początków naszej ery twierdzy Chertwisi. Kolacja, nocleg.

Dzień VI
śniadanie, przejazd do Kutaisi – jednego z najstarszych miast na świecie, stolicy starożytnej
Kolchidy, dokąd według mitologii greckiej dotarła wyprawa Argonautów po złote runo.
Zwiedzanie położonego w malowniczym wąwozie, doskonale zachowanego średniowiecznego
monastyru Gelati – niegdyś ważnego centrum kulturalnego, religijnego i naukowego, miejsca
narodzin gruzińskiej myśli renesansowej. Wizyta w znajdującej się na liście UNESCO katedrze
Bagrati, ukończonej w 1003 r. przez króla Bagrata III. Przejazd do Tbilisi. Kolacja, nocleg.

Dzień VII
śniadanie, przejazd do położonej we wschodniej części kraju Kachetii – głównego regionu
uprawy winorośli. Wizyta w położonym na szczycie wysokiej góry mieście Signagi, skąd rozciąga
się widok na Równinę Alzańską. Degustacja wina i czaczy (gruzińskiego odpowiednika włoskiej
grappy). Zwiedzanie monastyru Bodbe – kompleksu klasztornego św. Niny, apostołki i patronki
Gruzji, oraz centrum biskupiego Kachetii. Powrót na nocleg do Tbilisi. Kolacja w tradycyjnej
gruzińskiej restauracji, nocleg.

Dzień VIII
Śniadanie, przelot do Polski. Transfer do parafii.

Cena: 2250 PLN + 390 EUR przy grupie 49 osób
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Świadczenia zawarte w cenie:
 transfer na lotnisko,
 przejazd klimatyzowanym autokarem,
 przejazd jeepem do Kazbegi
 7 noclegów w hotelach **/***,
 wyżywienie: śniadanie (7) i obiadokolacja (7),
 wino i woda do kolacji,
 opieka pilota,
 bilety wstępów do obiektów wymienionych w programie,
 ubezpieczenie KLiA, CP do kwoty 30.000 EUR,
 ubezpieczenie NNW do kwoty 4.000 EUR.
Dodatkowo płatne:
 napoje do obiadokolacji

