SPIS TREŚCI
LUTY
Ziemia Święta 15-25.02.2019
Wilno 28.02 - 05.03.2019
KWIECIEŃ
Włochy 14 rocznica śmierci św. Jana Pawał II 30.03 - 05.04.2019
Wiedeń 29.04 - 04.05.2019
MAJ
Andaluzja i Maroko 08.05 - 16.05.2019
Ziemia Święta szlakiem biblijnym 27.05 - 03.06.2019
CZERWIEC
Białe Noce w Sankt Petersburgu 11 - 19.06.2019
LIPIEC
Medjugorie 06 - 14.07.2019
Ukraina - Truskawiec 11 - 19.07.2019
Grecja 25.07 - 05.08.2019
SIERPIEŃ
Włochy z Neapolem ks.Dolindo 02 - 11.08.2019
Włochy 17 - 23.08.2019
Korsyka 24.08 - 03.09.2019
WRZESIEŃ
Bałkańskim szlakiem św. Matki Teresy z Kalkuty 02 - 11.09.2019
Jasna Góra 16 - 21.09.2019
Grecja "Śladami św. Pawła" 19 - 30.09.2019
Medjugorie 22 - 30.09.2019
Hiszpania i Portugalia 30.09 - 10.10.2019
PAŹDZIERNIK
Hiszpania i Portugalia 11 - 21.10.2019
Gruzja i Armenia 12 - 23.10.2019
LISTOPAD
Ziemia Święta 04 - 11.11.2019
Liban 04 - 12.11.2019
E opia 09 - 22.11.2019
LUTY 2020
Ziemia Święta 10 - 17.02.2020
Warunki uczestnictwa
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej z Księdzem Piotrem Skibą
oraz wspólnotą Lew Judy
15-25.02.2019
św. Na zakończenie dnia – przejażdżka
drewnianą łodzią po Jeziorze Genezaret
(replika łodzi używanych przez rybaków za
czasów Chrystusa). Powrót do hotelu obiadokolacja i nocleg w Tyberiadzie /
Nazarecie.

Dzień 1, 15.02.2019, piątek
Zbiorka na lotnisku. Odprawa biletowo –
bagażowa. Wylot do Tel Avivu.

Dzień 2, 16.02.2019, sobota
Lądowanie w Tel Avivie. Przejazd do hotelu na
śniadanie. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej –
wizyta w starożytnym mieście Heroda oraz
krótki przystanek przy Akwedukcie, którym
sprowadzano wodę do miasta. Następnie
przejazd do Haify - główny port Izraela. Wizyta
w Kościele Stella Maris - kościół Karmelitów.
Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki. Wizyta
n a G ó r ze Ta b o r - w i zy ta w B a zy l i c e
Przemieniania Pańskiego. Przejazd do Kany
Galilejskiej, miejsca pierwszego cudu Jezusa,
gdzie na przyjęciu weselnym Jezus zamienił
wodę w wino – wizyta w kościele i odnowienie
przyrzeczeń ślubnych dla par małżeńskich w
grupie. Kontynuacja jazdy do Nazaretu i wizyta
w Bazylice Zwiastowania i Kościele Świętego
Józefa, gdzie mieszkała św. Rodzina. Przejazd
na obiadokolację i nocleg w Tyberiadzie /
Nazarecie.

Dzień 4, 18.02.2019, poniedziałek
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd z
hotelu do Jerozolimy przez Dolinę Jordanu. Po
drodze wizyta w Kościele św. Piotra Rybaka w
Tyberiadzie - Msza św. Następnie przejazd do
Jerycho - wizyta w jednym z najstarszych miast
świata: punkt widokowy na Górę Kuszenia –
Qarantal. Źródło Elizeusza i sykomora
Zacheusza. Postój pod sykomorą Zacheusza i
na polu widokowym pod Górą Kuszenia i
krótki przystanek pod drzewem Zacheusza.
Następnie jazda do Qumran, gdzie znaleziono
najstarsze zwoje Biblii Hebrajskiej. Zwiedzanie
wykopalisk. Jazda do Doliny Wadi Qelt wspaniały widok na klasztor Św. Jerzego ,
który został wykuty w skałach. Przejazd do
hotelu na obiadokolację i nocleg w Betlejem.

Dzień 3, 17.02.2019, niedziela

Dzień 5, 19.02.2019, wtorek

Po śniadaniu przejazd na Wzgórza Golan.
Wizyta w Banias – Cezarea Filipowa, przejazd
przez wioskę druzyjską i wjazd na punkt
widokowy na Górę Bental – granica z Syrią.
Następnie przejazd do wytwórni win – "Golan
Hights"- degustacja 3 gatunków wina. Powrót
nad Jezioro Galilejskie. Przejazd do
Kafarnaum - zwiedzamy stare wykopaliska
Miasta Jezusa i synagogę, w której według
przekazów nauczał Jezus, odwiedzimy Kościół
Prymatu św. Piotra i wjedziemy na Górę
Błogosławieństw, gdzie Jezus nauczał i głosił
swoje kazania. Wizyta w Tabh- gdzie miał
miejsce cud rozmnożenia chleba i ryb. Msza

Po śniadaniu zwiedzanie Betlejem - przejazd
na Pola Pasterskie, krótka wizyta w kościele i
grotach zamieszkałych w czasach Jezusa przez
pasterzy. Przejazd do w Bazyliki Narodzenia
Pańskiego w Betlejem. Wizyta w Kościele św.
Katarzyny i grotach św. Heronima, gdzie żył,
pracował i zmarł. Msza św. w grotach Betlejem
po mszy wejście do groty Narodzenia i
Wstąpimy również do Groty Mlecznej. W
drugiej połowie dnia przejazd do Jerozolimy wizyta na Górze Syjon, gdzie zwiedzimy
Dormi on - Kościół Zaśnięcia Najświętszej
Maryi Panny, Grób Król Dawida i Wieczernik.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg w
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Betlejem.

Dzień 8, 22.02.2019, piątek
Po śniadaniu wyjazd do Jerozolimy –zachodnia
część. Odwiedzimy Wielką Synagogę, a
następnie przejazd do miejscowości Ein
Kerem - wizyta w Kościele Nawiedzenia i
Kościele św. Jana Chrzciciela. Msza św.
Przejazd do Latrun. To tu, jak mówi tradycja,
uczniowie spotykają Zmartwychwstałego
Jezusa. Dziś mieści się tu klasztor trapistów.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg w
Betlejem.

Dzień 6, 20.02.2019, środa
Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy i wjazd na
Górę Oliwną, z której rozpościera się
wspaniała panorama na starą Jerozolimę.
Odwiedzimy: Kaplicę Wniebowstąpienia
Pańskiego, Kościół Pater Noster - gdzie Jezus
nauczał modlitwy Ojcze Nasz, wstąpimy do
Dominus Flevit - Pan Zapłakał, Bazyliki
Getsemanii położonej w Ogrodzie Oliwnym i
Gróbu Mari w dolinie Cedronu oraz Grota
Zdrady Jezusa. Msza św. Przejście przez
Cardo - główną ulicę w Jerozolimie z czasów
rzymskich i bizantyjskich w dzielnicy
żydowskiej pod złotą Menorę oraz wizyta
przy słynnej Ścianie Płaczu. Zakończymy dzień
wizytą w kościele Petrus in Galicantu zaparcie św. Piotra. Powrót do hotelu na
obiadokolację i nocleg w Betlejem.

Dzień 9, 23.02.2019, sobota
Po śniadaniu wyjazd nad Morze Martwe przez
Pustynię Judzką. Przejazd do Betanii - wizyta
w Kościele św. Łazarza - dom Mari, Marty i
Łazarza. Msza św. oraz wejście do groty
Łazarza. Kontynuacja jazdy do miejsca tradycji
chrztu Jezusa obok Jerycha przy granicy z
Jordanią. Następnie przejazd na kąpielisko na
krótką kąpiel w Morzu Martwym. Powrót do
hotelu na obiadokolację i nocleg w Betlejem.

Dzień 7, 21.02.2019, czwartek
Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania
Jerozolimy. Z rana wejdziemy na Górę Mora,
gdzie przybył Abraham, by złożyć w oﬁerze
swego syna Izaaka. Wejście przez bramę św.
Szczepana do kościoła św. Anny, sadzawka
Betesda. Klasztor Ecce homo. Przejście przez
Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza,
gdzie znajdują się dwie pierwsze stacje Drogi
Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi
Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki
M ę k i Pa ń s k i e j . We j ś c i e n a G o l g o t ę .
Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie
Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas wolny na
zakupy na targu jerozolimskim. Powrót do
hotelu na obiadokolację i nocleg w Betlejem.
*wejście na Plac Świątynny uzależnione od
otwarcia
Cena:

2500 zł
+

750 USD

Dzień 10, 24.02.2019, niedziela
Śniadanie. Odwiedzimy stare miasto - Jaﬀo,
wejdziemy na punkt widokowy, by zobaczyć
nowe miasto Tel Awiw, wizyta w kościele św.
Piotra w Jaﬀo oraz Msza św. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg w Betlejem.

Dzień 11, 25.02.2019, poniedziałek
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Wyjazd z Betlejem w kierunku Tel Awiwu.
Msza św. u sióstr Elżbietanek. Przejazd na
lotnisko Ben Gurion. Odprawa bezpieczeństwa i paszportowa. Wylot do Polski.

Cena obejmuje:
- noclegi wraz z wyżywieniem HB (śniadania, obiadokolacje,
hotele 3*, pokoje 2, 3 os.)
- lokalnego przewodnika
- transport na miejscu, zgodnie z programem
- bilety wstępów 100 USD / os.
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- napiwki 50 USD / os.
- bilet lotniczy na trasie:
Warszawa - Tel Aviv - Warszawa PLL LOT
- transfery lotniskowe na trasie Szczecin-Warszawa-Szczecin
Cena nie obejmuje:
- napojów do kolacji (napoje typu Coca-Cola, soki)
Woda podawana do posiłków bezpłatnie
- dopłata do pokoju 1 os. - 230 USD
ZAPISY PROWADZI
KS. PIOTR SKIBA tel. 503 02 42 42
P. JOANNA BAJSAROWICZ tel. 604 64 31 88

Kaziuki w Wilnie
28.02-05.03.2019
Dzień 1, 28.02.2019, czwartek

Dzień 4, 03.03.2019, niedziela

Spotkanie o godz. 6:00 przy Katedrze
Szczecińskiej. Wyjazd o godz. 6:20 i przejazd do
Gietrzwałdu. Nawiedzenie Sanktuarium
Maryjnego z cudownym Obrazem Matki
B o s k i e j G i e t r z w a ł d z k i e j . M s z a ś w.
Obiadokolacja i nocleg w DP w Świętej Lipce.

Śniadanie, dalsze zwiedzanie Wilna oraz dla
chętnych czas na zakupy podczas Kaziuków.
Obiadokolacja i nocleg w Wilnie.

Dzień 5, 04.03.2019, poniedziałek
Śniadanie, wyjazd w kierunku Polski, po
drodze przystanek i zwiedzanie Trok, w
programie m.in. zwiedzanie Zamku Wielkich
Ksiażąt Litewskich na wyspie – nazywanych
Małym Malborkiem. Obiadokolacja i nocleg w
okolicy Warszawy.

Dzień 2, 01.03.2019, piątek
Śniadanie, Msza św. i zwiedzanie sanktuarium
w Świętej Lipce, koncert organowy. Przejazd
do Wilna, po drodze wizyta w Kownie - drugim
pod względem wielkości miastem Litwy,
będącym dawną stolicą kraju. W programie
m.in. ruiny zamku, panorama, plac ratuszowy.
Obiadokolacja i nocleg w Wilnie.

Dzień 6, 05.03.2019, wtorek
Ś n i a d a n i e , zw i e d za n i e Wa rszaw y z
przewodnikiem miejskim około 4 h. W
programie m.in. Stare Miasto, Kolumna
Zygmunta, Kościół św. Anny, możliwy wjazd na
taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki ( 15 zł
/os.) powrót do Konarzewa. Planowana
godzina powrotu około godziny 22.00.

Dzień 3, 02.03.2019, sobota
Śniadanie, zwiedzanie Wilna z przewodnikiem
miejskim oraz czas wolny podczas Kaziuków
Wileńskich ciągnących się wzdłuż stolicy kraju.
Podczas 2 dni w Wilnie w programie m.in.
Ostra Brama, Cerkiew św. Ducha, plac
ratuszowy, Katedra Wileńska, Cmentarz na
Rossie, Wieczór Kaziukowy.
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Cena:

1250 zł

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy turystycznej
- noclegi wraz z wyżywieniem HB
(5 x śniadanie, 5 x obiadokolacja)
- wieczór Kaziukowy
- opiekę pilota/przewodnika
- ubezpieczenie TU Europa KL, NNW
- bilety wstępu (oprócz Pałacu Kultury)
- składkę na TFG
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Pielgrzymka do Włoch. 14 rocznica śmierci św. Jana Pawła II
30.03-05.04.2019
Pamiętajcie o mnie za życia i po śmierci
RZYM-WATYKAN-ASYŻ-CASCI-ORVIETO-WERONA
w okolice Rzymu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 1, 30.03.2019, sobota
Spotkanie o godz. 3:40 przy Katedrze
Szczecińskiej. Wyjazd o 4:00 i przyjazd do
Włoch. Obiadokolacja i nocleg w okolicy
Werony.

Dzień 3, 01.04.2019, poniedziałek
Śniadanie, Zwiedzanie Rzymu. Po Wiecznym
Mieście poruszamy się własnym autobusem.
Odwiedzimy następujące miejsca: Wzgórze
Awentyn z pięknym widokiem na wieczne
Miasto. Bazylikę św. Sabiny - w której habit
dominikański z rąk św. Dominika otrzymał św.
Jacek Odrowąż. Wzgórze Palatyn z Cyrkiem
M a k sy m a – g d z i e z g i n ę ł o n a j w i ę c e j
chrześcijan w czasie prześladowań w
pierwszych wiekach Kościoła. Coloseum,
Forum Romanum, Plac Wenecki. Schody
Hiszpańskie, Fontanna di Trevi, Piazza Navona,
kościół św. Ludwika Francuskiego z działami
Caravaggio m.in. Powołanie św. Mateusza,
Piazza del Popolo, Panteon. Spróbujemy też
najlepsze włoskie lody w historycznej lodziarni
Gioli . Powrót na obiadokolacje i nocleg.

Dzień 2, 31.03.2019, niedziela
Śniadanie. Przejazd do miasta św. Franciszka.
Modlitwa i Msza św. w Bazylice Matki Bożej
Anielskiej, potężna bazylika kryje w swoim
wnętrzu kościółek zwany Porcjunkulą –
miejsce narodzin zakonu Franciszkańskiego. W
Bazylice i w jej obrębie kryją się pamiątki życia
św. Franciszka i miejsce jego śmierci.
Następnie udamy się w górę do Asyżu –
miejsce życia św. Franciszka i jego duchowej
córki św. Klary. Miasto, po którego ulicach
chodzili święci, kryje w swoich murach dwie
Bazyliki, w ich podziemiach znajdują się groby
św. Franciszka i św. Klary. Po modlitwie i
spacerze pojedziemy do Casci – miasta św. Rity
– patronki spraw trudnych, szczególnie
miejsce modlitwy w intencji trudnych i
zagrożonych rozbiciem małżeństw. Przy grobie
św. Rity będziemy polecać wszystkie trudne
sprawy powierzone naszej modlitwie. Dojazd

Dzień 4, 02.04.2019, wtorek
Śniadanie, udział w Mszy św. przy grobie św.
Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej,
zwiedzanie Rzymu, w programie m.in.
pozostałe 3 Bazyliki Większe (św. Jana na
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wzgórzu, którego czasy świetności wyznaczały
częste wizyty dworu papieskiego. Miasto cudu
eucharystycznego z 1263 roku, od którego
papież Urban IV ogłosił Uroczystość Bożego
Ciała. Zwiedzimy przepiękną choć surową
katedrę z XIV wieku, która kryje cenne
relikwie: cudowną hos ę i korporał. Katedrę
budowano przez trzy wieki. Jej fasada złożona
jest z poziomych warstw trawertynu i bazaltu.
Msza Św. Przejazd na obiadokolację i nocleg w
okolicę Werony.

Lateranie, Matki Boskiej Większej, św. Pawła
za Murami), Kwirynał – Pałac Prezydencki
dawna siedziba papieży, Ekstaza św. Teresy w
ko ś c i e l e S a n t a M a r i a d e l l a V i o r i a .
Obiadokolacja i nocleg w okolicy Rzymu.

Dzień 5, 03.04.2019,środa
Śniadanie, wczesny wyjazd do Watykanu.
Udział w Audiencji Generalnej Papieża
Franciszka. Msza św. z okazji 14 rocznicy
śmierci Jasna Pawła II. Pobyt w na terenie
Watykanu. Zwiedzanie miasta. Obiadokolacja i
nocleg w okolicy Rzymu.

Dzień 7, 05.04.2019, piątek
Śniadanie, przejazd tranzytowy do Polski,
przewidywana godzina powrotu do Szczecina 23:00.

Dzień 6, 04.04.2019, czwartek
Śniadanie, przejazd do Orvie o – dawnego
miasta Etrusków, pięknie położonego na

Cena:

1850 zł

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy turystycznej
- noclegi wraz w wyżywieniem HB (hotele 2/3*pokoje 2,3 os.)
- opiekę pilota / przewodników miejskich
- ubezpieczenie TU Europa KL, NNW
- składkę na TFG
Dopłata do pokoju 1 os. 400 zł
INFORMACJE DODATKOWE:
*kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie
** Kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru
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Majówka Eger - Budapeszt - Wiedeń
29.04-04.05.2019
korzystanie z udogodnień hotelu.
Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 1 , 29.04.2019, poniedziałek
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o godz.
4:40, wyjazd o godz. 5:00, przejazd na
Słowację. Obiadokolacja i nocleg w Nowych
Zamkach.

Dzień 4, 02.05.2019, czwartek
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do
Budapesztu – całodniowe zwiedzanie stolicy,
w programie m.in. bazylika św. Stefanapoświęcona pierwszemu chrześcijańskiemu
władcy, Wzgórze Zamkowe z Basztą Rybacką ,
kościół św. Macieja, Most Łańcuchowy, deptak
Vaci, przejazd linią metra, uznawaną za
najstarszą na kontynencie europejskim na plac
B o h a t e ró w, p a r k m i e j s k i z za m k i e m
Vajdahunyad. Obiadokolacja i nocleg w okolicy
Budapesztu.

Dzień 2, 30.04.2019, wtorek
Śniadanie, zwiedzanie - Zakola Dunaju E sz te g ro m - ko l e b ka kato l i c yz m u n a
Węgrzech, gdzie znajduje się największa i
najważniejsza na Węgrzech bazylika katolicka
św. Wojciecha, w tym mieście urodził się książę
Vajk, który szerzej znany jest jako Król Stefan.
Przyjął on chrzest, schrys anizował kraj i
otrzymał koronę od Papieża. Zwiedzanie
bazyliki oraz Msza św., następnie przejazd do
Visegradu, gdzie znajdują się ruiny zamku,
miejsce słynnych zjazdów królów w XIV w. i od
1991 roku miejsce spotkań „Grupy
Wyszehradzkiej”. Następnie przejazd do
Szentendre - miasta artystów, malowniczego
miasteczka z kolorowymi domami i słynnym
Muzeum Marcepana. Obiadokolacja i nocleg
w okolicy Egeru w hotelu SPA&Wellness****.
Na miejscu do dyspozycji: kryte baseny z wodą
termalną, sauny ﬁńskie i aromatyczne, łaźnie
parowe, kabiny: solna, śnieżna. Dla gości
ręczniki i szlafroki.

Dzień 5, 03.05.2019, piątek
Śniadanie, wykwaterowanie, krótka wizyta na
hali targowej w Budapeszcie, następnie
przejazd do Wiednia. Zwiedzanie stolicy
Austrii. W programie m.in. objazd miasta tzw.
ringiem miasta: opera, muzea, parlament,
teatr, ratusz, kościół Wotywny, spacer po
starym mieście Ho urg – zimowa rezydencja
Habsburgów, kościół Augus anów, ulica
Graben, katedra św. Szczepana, Msza św. Czas
wolny na spacer po ogrodach w letniej
rezydencji Schonbrunn. Obiadokolacja i
nocleg w okolicy Wiednia.

Dzień 3, 01.05.2019, środa
Dzień 6, 04.05.2019, sobota

Śniadanie, całodniowe zwiedzanie Egeru, w
programie m.in nawiedzenie drugiej pod
względem wielkości Bazyliki w kraju św. Jana
Apostoła i Ewangelisty św. Michała Archanioła
i Niepokalanego Poczęcia NMP, Msza św.
następnie spacer po mieście, plac Dobo,
zamek, minaret, kościół pw. św. Antoniego
gdzie znajduje się podarowana przez Polaków
ﬁgurka św. Kingi. Spacer po Dolinie Pięknej
Kobiety. Powrót do hotelu SPA&Wellness,

Śniadanie, dalsze zwiedzanie Wiednia: wizyta
na wzgórzu Kahlenberg, skąd Jan III Sobieski
ruszył na odsiecz Wiednia, kościół św. Józefa ,
Msza św., skąd nieopodal rozpościera się
panorama miasta. Powrót do Szczecina.
Planowana godzina powrotu w godzinach
nocnych.
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Cena:

1600 zł

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy turystycznej
- hotele z wyżywieniem HB ( śniadania i obiadokolacje,
pokoje 2,3 os.), w niektórych hotelach napoje dodatkowo
płatne do kolacji
- ubezpieczenie (TU EUROPA KL, NNW)
- opiekę pilota
- składkę na TFG
Dodatkowo płatne w autokarze:
35 EUR (bilety wstępów, przewodnik miejski,
taksy klimatyczne, wjazdy, parkingi)
*Kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru
**kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie

Andaluzja i Maroko
08.05.2019-16.05.2019
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej,
przejazd na lotnisko do Berlina, przelot do
Malagi, transfer do hotelu nad Morzem
Śródziemnym w rejonie Malagi na Wybrzeżu
Słońca (Costa del Sol), obiadokolacja i nocleg.

widokowym na stare miasto, z I w. p.n.e., dalej
spacer dzielnicą Żydowską (Barrio de la
Juderia) znana już od VIII w. i szybko stała się
największym centrum kulturalnym
ówczesnego świata. Msza Św. Powrót do
hotelu na wybrzeżu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2, 09.05.2019, czwartek,
KORDOBA

Dzień 3, 10.05.2018, piątek,
GRANADA - ALHAMBRA

Śniadanie, przejazd do Kordoby – która
położona w dolinie Gwadalkiwiru, nad samą
rzeką, leży u stóp masywu gór Sierra Morena.
Ze względu na liczne i wspaniałe zabytki
będące świadectwem obecności wielu
cywilizacji została wpisana na listę UNESCO.
Za największy z nich uznawana jest budowla La Mezquita. Jest to miejsce zadziwiające
architektoniczną harmonią panującą w jej
wnętrzu. Znajduje się w nim ponad 800
kolumn wspierających podwójne łuki
podkowiaste oraz piękny, ośmiokątny mihrab z
kopułą w kształcie muszli. Następnie Most
Rzymski, będący najlepszym punktem

Śniadanie. Przejazd do Granady. Podobno,
jeśli nie widziało się tego miasta, to nie
widziało się niczego…. Miasto słynie z licznych
zabytków, pięknego położenia i różnorodności krajobrazów. Główny zabytek Granady i
perła Andaluzji, to Alhambra najwspanialsze
osiągnięcie i ukoronowanie kultury i sztuki
arabskiej w całej Europie - rezydencja
arabskich władców, najpiękniejszy pałac
Orientu oraz arcydzieło architektur y
charakteryzujące się wspaniałą kompozycją
przestrzeni, wody, światła i dekoracji. Słynny
obiekt znajduje się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO. Następnie spacer po

Dzień 1 , 08.05.2019, środa
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wypoczynek nad morzem. Dla chętnych
fakultatywna wycieczka do Maroko. Przejazd
do miejscowości Tarifa i stamtąd przeprawa
promem do Maroko, do miejscowości Tanger.
Zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem
Starego Miasta (Pałac Dar el Makhzen, ogrody
pałacowe). Obiad w typowej restauracji
marokańskiej. Wizyta w Medina i Zoco.
Przeprawa powrotna. Powrót do hotelu,
obiadokolacja i nocleg.

dzielnicy Albayzin. Wejdziemy do renesansowej Katedry Najświętszej Maryi Panny i
Kaplicy Królewskiej.

Dzień 4, 11.05.2019, sobota,
GIBRALTAR
Przejazd i zwiedzanie Gibraltaru: wjazd na
punkt widokowy Europa Point, skąd rozciąga
się wspaniały widok na Cieśninę Gibraltarską i
góry Atlas, Upper Rock, jaskinie św. Michała.
Niezapomnianych przeżyć dostarczy nam
jedna z największych atrakcji Gibraltaru,
jedyne w Europie, żyjące na wolności półdzikie
małpki zwane magotami, które zaczepiają
turystów na każdym kroku. Przejazd do
miejsca upamiętniającego tragiczną śmierć
generała Władysława Sikorskiego. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 7, 15.05.2019, środa,
SEWILLA
Wc z e s n y w y j a z d d o S e w i l l i , s t o l i c y
autonomicznego rządu Andaluzji i zarazem
centrum andaluzyjskiej tradycji ﬂamenco.
Zwiedzanie miasta – Plac Hiszpański
wybudowany w Parku Marii Luizy w latach 20.
XX wieku na Wystawę Ibero-Amerykańską,
półkolisty plac z fontannami oraz niezliczoną
liczbą azulejos poświęconym prowincjom
Hiszpanii. Gotycka Katedra Santa María de la
Sede największa w świecie chrześcijańskim, po
watykańskiej bazylice św. Piotra i brazylijskiej
bazylice w Aparecida. Katedra powstała na
miejscu dawnego meczetu, po którym
pozostał jedynie minaret – Giralda, który dziś
jest dzwonnicą oraz pochodzący z czasów
Maurów dziedziniec Pa o de los Naranjos.
Postój przy Torre del Oro – wieży obronnej w
mauretańskim stylu, położonej nad brzegiem
rzeki Gwadalkiwir. Spacer po staromiejskiej
dzielnicy handlowej przy Placu Nueva i
deptakach Sierpes i Tetuan, gdzie można kupić
pamiątki, wyroby ze skóry, stroje i akcesoria do
ﬂamenco oraz inne typowe dla Andaluzji
wyroby rękodzieła. Powrót do hotelu.

Dzień 5, 12.05.2019, niedziela,
Śniadanie. Msza święta. Całodzienny
wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i
nocleg.

Dzień 6, 13.05.2019, poniedziałek,
RONDA
Po śniadaniu przejazd widokową trasą górską
do Rondy przez zdumiewające pasmo Sierra
Blanca Ronda do bodaj najpiękniejszego
andaluzyjskiego miasta położonego na
urwiskach skalistego wąwozu. W mieście
udamy się do licznych punktów widokowych
na miasto i wąwóz, Nowy Most (Puento
Nuevo) będący wybitnym przykładem XVIIIwiecznej sztuki inżynierskiej, Plac Hiszpański,
Zwiedzimy największą i najznakomitszą Arenę
Walki Byków w całej Hiszpanii Plaza de Toros,
łaźnie arabskie, zabytkowe kamienice w stylu
andaluzyjskim i arabskim. Czas wolny, powrót
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 8 ,16.05.2019, czwartek
Msza Święta. Śniadanie. Po śniadaniu
wykwaterowanie z hotelu, wyjazd na lotnisko.
Przelot do Berlina. Przylot i powrót do
Szczecina.

Dzień 7, 14.05.2019, wtorek,
MAROKO
Wczesne śniadanie. Po śniadaniu całodzienny
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Cena:

980 zł
+

660 EUR

Cena obejmuje:
- transfer z/na lotnisko, bilety lotnicze
(bagaż podręczny do 10 kg)
- transport autokarem klasy turystycznej
- noclegi w hotelu*** z wyżywieniem HB wg programu
(śniadania i obiadokolacje, pokoje 2 os.)
- ubezpieczenie
- opiekę pilota,
- składkę na TFG
Dodatkowo płatne:
- bilety wstępu, przewodnicy lokalni, taksy klimatyczne,
opłaty wjazdowe do miast - 170 EUR
- fakultatywna wycieczka do Maroko (bilety, przewodnik,
obiad w marokańskiej restauracji) - 90 EUR
- dopłata do pokoju jednoosobowego 670 zł
INFORMACJE DODATKOWE:
- dokumenty potrzebne w podróży – ważny dowód osobisty,
a dla chętnych na rejs do Maroko – ważny paszport.
- bagaż: cena zawiera bagaż podręczny o wadze do 10 kg
i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm
oraz dodatkową mała torebka 35 x 20 x 20 cm. Istnieje
możliwość zabrania bagażu rejestrowanego o wadze
15 kg lub 20 kg (maksymalnie 2 sztuki) za dopłatą 320 zł
*Decyzja o dopłacie za bagaż rejestrowany w dniu zapisu
**Kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru
***kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie

Pielgrzymka do Ziemi Świętej szlakiem biblijnym - 8 dni
27.05.2019-03.06.2019
Narodzeniu Jezusa. Przejazd do sklepu z
dewocjonaliami, z możliwością zakupu
pamiątek. Sklep prowadzony jest od lat przez
palestyńskich Chrześcijan. Nawiedzenie
Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota
Narodzenia. Wizyta w Kościele św. Katarzyny.
Przejście do Groty Mlecznej – miejsca, gdzie
najświętsza Maryja Panna karmiąc Jezusa
uroniła kroplę mleka i grota stała się cała biała.
Po południu dzień w Ain Karem. Wizyta w
Kościele Nawiedzenia św. Elżbiety. Przejście do
miejsca narodzin Jana Chrzciciela. Powrót do

Dzień 1, 27.05.2019, poniedziałek
POLSKA - IZRAEL
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej. Wyjazd
i przejazd na lotnisko, odprawa bagażowo –
biletowa, wylot do Tel Aviv-u. Przejazd do
hotelu kolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 2, 28.05.2019, wtorek
HEBRON - BETLEJEM
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy, miejsca
gdzie Anioł Pasterzom obwieszczał nowinę o
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hotelu. Kolacja i nocleg.

lub Tyberiadzie.

Dzień 3, 29.05.2019, środa

Dzień 6, 01.06.2019, sobota

Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w
Be age - początek tradycyjnej procesji
Niedzieli Palmowej. Kościół Pater Noster, gdzie
znajdują się majolikowe tablice,
upamiętniające modlitwę, której nauczył nas
Chrystus - Ojcze Nasz. Przejście na punkt
widokowy na Górze Oliwnej. Zejście do
Kościoła Dominus Flevit, miejsca, gdzie Pan
zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie
Oliwnym - modlitwa Chrystusa w Getsemani –
w Ogrójcu. Następnie wejdziemy do Bazyliki
Wniebowzięcia NMP, z której Maryja została
wzniesiona do nieba. Udamy się także na Górę
Syjon by nawiedzić Kościół Zaśnięcia NMP.
Nawiedzimy też wieczernik, gdzie Pan Jezus
wraz z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę,
p o d c za s któ re j u sta n ow i ł S a k ra m e nt
E u c h a r ys i i Ka p ł a ń st wa . W te j S a l i
Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, w
dniu Pięćdziesiątnicy. Synagoga, w której
znajduje się Grób Króla Dawida. Powrót do
Hotelu w Betlejem. Kolacja i nocleg.

TYBERIADA - KANA - GALILEA KAFARNAUM - JEZIORO GENEZARET
Ś n i a d a n i e . Tr a n s fe r n a G ó r ę O ś m i u
Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze.
Przejazd do Tabghi, miejsca gdzie Jezus
rozmnożył chleb i ryby. To tutaj Pan Jezus
nakarmił 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i
dzieci. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego
Piotra. Przejazd do Kafarnaum - miasta cudów
Chrystusa. W Kafarnaum zobaczymy dom św.
Piotra oraz ruiny Synagogi, której fundamenty
pamiętają pobyt Pana Jezusa w tym mieście.
Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Przerwa na
tradycyjny lunch, rybę Świętego Piotra.
Przejazd do Kany Galilejskiej - Sanktuarium
P i e r w s ze g o c u d u J e z u s a , m o ż l i w o ś ć
odnowienia sakramentu małżeństwa.
Przejazd do Betlejem. Kolacja i nocleg.

Dzień 7, 02.06.2019, niedziela
JEROZOLIMA
Śniadanie. Wejście bramą Lwów do Starego
Miasta w Jerozolimie. Przejście do Kościoła św.
Anny, obok Sadzawki Betesdy, dalej przez
Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza,
gdzie znajdują się dwie pierwsze stacje Drogi
Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi
Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki
M ę k i Pa ń s k i e j . We j ś c i e n a G o l g o t ę .
Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie
Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas wolny na
zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez
dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę
Płaczu. Powrót do Hotelu w Betlejem. Kolacja i
nocleg.

Dzień 4, 30.05.2019, czwartek
JERYCHO – M. MARTWE
Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze
pustynia Wadi Quelt. Odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych w Qaser El-Yehud. Jerycho –
Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój
p o d s y ko m o r ą Z a c h e u s z a i n a p o l u
widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad
Morze Martwe (czas wolny na relaksacyjną
kąpiel ok. 2 h).

Dzień 5, 31.05.2019, piątek
SEBASTA - NABLUS (SZCHEM) - KANA NAZARET
Śniadanie. Przejazd do Sebasty - ruin miasta
chluby Heroda Wielkiego. Wizyta w Nablusie
przy studni Jakubowej. Wizyta w Kanie
Galilejskiej - Sanktuarium Pierwszego Cudu
Jezusa (odnowienie sakramentu małżeństwa).
Przejazd do Nazaretu - miasta, gdzie Jezus
dorastał. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie

Dzień 8, 03.06.2019, poniedziałek
TEL AVIV - BERLIN /WARSZAWA
Śniadanie. Transfer do Jaﬀy (najstarszego
miasta w Izraelu), nawiedzenie kościoła
Świętego Piotra. Przejazd na lotnisko, odprawa
biletowo- bagażowa, przelot. Przylot i powrót
do Szczecina.
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Cena:

3950 zł

Cena obejmuje:
- noclegi wraz z wyżywieniem FB (śniadania, obiadokolacje,
hotele 3*, pokoje 2, 3 os.)
- polskojęzycznego pilota/przewodnika
- bilet lotniczy do/z Tel Avivu
- transport na miejscu, zgodnie z programem
- ubezpieczenie
- bilety wstępów, napiwki
- składka na TFG
Cena nie obejmuje:
Transfer na lotnisko 140 zł ze Szczecina i powrót
Dopłata do pokoju 1 os. – 240 USD
*Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie
**W przypadku późnego przylotu w pierwszym dniu
może nie być kolacji

Białe Noce w Sankt Petersburgu
RYGA-TALLIN-HELSINKI-PETERSBURG-KOWNO
11.06.2019-19.06.2019
Kauppatori - tradycyjny ﬁński targ, Pałac
Prezydencki, Sobór Uspieński, Temppeliaukio
(Kościół w Skale), Plac Senacki, Esplanadi
(główna aleja spacerowa), Stockmann
(największy dom towarowy w Skandynawii),
gmach dworca kolejowego, przejazd do
terminalu, odprawa paszportowa, 17.00
rozlokowanie w kajutach, nocny rejs do
Petersburga.

Dzień 1, 11.06.2019, wtorek
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o godz.
5.40 wyjazd o godz. 6.00. Przejazd przez Polskę
na wschód. Obiadokolacja i nocleg tranzytowy.
Dzień 2, 12.06.2019, środa
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Rygi, około
18.00 przyjazd, zwiedzanie starówki: Mała i
Wielka Gildia, ratusz, „trzej bracia“, Katedra
Domska, pomnik Wolności, obiadokolacja,
nocleg.

Dzień 5, 15.06.2019, sobota
Śniadanie na promie, 9.00 cumowanie w
Petersburgu - wspaniałego dzieła Piotra I
Wielkiego, najbardziej europejskiego z
rosyjskich miast, zwiedzanie: objazdówka,
Twierdza Piotropawłowska, Ermitaż -jedno z
największych i najbogatszych muzeów świata,
19.00 kolacja na miescie, przejazd do hotelu,
nocleg.

Dzień 3 , 13.06.2019, czwartek
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Tallina, około
13 przyjazd, zwiedzanie starówki: wzgórze
Tompea, cerkiew Aleksandra Newskiego,
ratusz, najstarsza apteka w Europie, Kiek in de
Kok, katedra, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4, 14.06.2019, piątek

Dzień 6, 16.06.2019, niedziela

Śniadanie, 7.00 prom do Helsinek- cumowanie
w Helsinkach 9.30, zwiedzanie stolicy
Finlandii: port południowy z nabrzeżem,

Śniadanie w hotelu, przejazd do Carskiego
Sioła, zwiedzanie Pałacu carycy Katarzyny II ze
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słynną Bursztynową Komnatą. Czas około
godziny, przejazd do Peterhofu, byłej letniej
rezydencji carskiej, nazywanej światową
stolicą fontann. Czas wolny, zwiedzanie Parku
D o l n e g o z n a j b a r d z i e j a t r a kc y j n y m i
fo n t a n n a m i i ka s ka d a m i , p o w ró t d o
Petersburga, kolacja, powrót do hotelu.

Dzień 8, 18.06.2019, wtorek
Śniadanie na promie, 9.30 zejście na ląd w
Tallinie, przejazd z Tallina w kierunku Kowna,
po drodze zwiedzanie Góry Krzyży, około
19.30 przyjazd do Kowna, obiadokolacja w
regionalnej restauracji, nocleg.
.

Dzień 9, 19.06.2019, środa

Dzień 7, 17.06.2019, poniedziałek

Po śniadaniu zwiedzanie Kowna, ujście Wilii do
Niemna (tu często przychodził A. Mickiewicz),
pomnik Jana Pawła II, kościół św. Jerzego,
ratusz, miejsca związane z A. Mickiewiczem,
katedra św. Piotra i Pawła. Wyjazd w kierunku
Polski. Powrót do Szczecina.

Śniadanie w hotelu, przejazd do Soboru Isaaka,
rejs statkiem po kanałach i Newie, czas wolny
przy Newskim Prospekcie, przejazd na prom,
kolacja na promie.

Cena:

3900 zł
Wszystko w cenie

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy turystycznej
- opiekę pilota / przewodnika w języku polskim
- noclegi z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje,
pokoje 2, 3 os.) hotele 3*
- bilety wstępu
- bilety na prom, nocleg w kajutach
- składkę TFG
- ubezpieczenie TU Europa KL, NNW
Dopłata do pokoju jednoosobowego
*Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie,
** Kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru
Minimalna ilość osób 35
WIZY: wycieczka oparta jest na systemie 72-godzinnego
bezwizowego pobytu w Petersburgu drogą morską promem
z Helsinek. Należy posiadać paszport ważny minimum
pół roku od zakończenia wycieczki.

Medjugorie
06-14.07.2019
turystycznej Chorwacji - Parku Narodowego
Jeziora Plitwickie, wpisanego na listę
światowego dziedzictwa przyrodniczego
UNESCO. Na terenie parku położonych jest 16
tarasowych jezior połączonych strumieniami z
92 wodospadami i kaskadami. Największy
wodospad to Veliki Slap wys. 78m. Następnie

Dzień 1, 06.07.2019, sobota
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o godz.
3:40. Godzina 4:00 wyjazd i przejazd w okolice
Zagrzebia. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2, 07.07.2019, niedziela
Śniadanie, przejazd do największej atrakcji
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barokowy kościół św. Vlaha (Błażeja – patrona
Republiki Dubrownickiej), wielką studnię
Onofria i wiele innych zabytkowych budowli.
Stare Miasto Dubrownik zostało wpisane na
listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Pow ró t n a o b i a d o ko l a c j ę i n o c l e g w
Medjugorie.

przejazd do Medjugorie, wieczorna adoracja,
obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3, 08.07.2019, poniedziałek
Śniadanie, dzień w Medjugorie poświęcony na
osobiste reﬂeksje i modlitwy. W kościele św.
Jakuba zobaczymy witraże ukazujące 14 scen z
życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z
objawieniami. Udział w Mszy Świętej. Wejście
na Górę Objawień - miejsca pierwszych
objawień, gdzie Matka Boża przekazała
Widzącym orędzie pokoju. Zgodnie z relacją
sześciu widzących, objawienia te utrzymują się
do dziś. U podnóża góry znajduje się jeszcze
jedno miejsce objawień, na którym
postawiono Niebieski Krzyż. Udział w
wieczornym programie modlitewnym
sanktuarium. Czas pobytu w tym miejscu
owocuje często osobistą przemianą serc
pielgrzymów. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6, 11.07.2019, czwartek
Wczesne wyjście na Drogę Krzyżową na Górze
Kr i zeva c * . Ś n i a d a n i e , c za s wo l ny n a
indywidualną modlitwę. Popołudniowa
międzynarodowa Msza Św. Obiadokolacja i
nocleg w Medjugorie.

Dzień 7, 12.07.2019, piątek
Śniadanie, całodniowy pobyt na Riwierze
Makarskiej - Baska Voda. Baska Voda to mała
m i e j s co wo ś ć p o ł ożo n a p r zy j e d n e j z
najpiękniejszych plaż na wybrzeżu Adriatyku,
uroku dodaje sąsiedztwo gór Biokovo.
Wypoczynek na morzem. Obiadokolacja i
nocleg w Medjugorie.

Dzień 4, 09.07.2019, wtorek
Śniadanie, przejazd do Mostaru, zwiedzanie
tego urokliwego miasta m.in.: Katedra NMP
M at k i Ko ś c i o ł a , sta re go m i a sta o ra z
przepięknej panoramy miasta. Następnie
przejazd do Wodospadów Kravice, gdzie
znajduję się grupa wodospadów położona
wzdłuż rzeki Trebižat. Wodospady rozciągają
się na ponad 100 metrach szerokości, a spadek
poziomu dochodzi do 25 m. Wodospady
powstały wskutek akumulacji trawertynu.
Obiadokolacja, nocleg w Medjugorie.

Dzień 8, 13.07.2019, sobota
Śniadanie, Msza Św. przejazd do Blagaj**,
którego najbardziej znaną atrakcją jest
klasztor derwiszów, wybudowany już w 1470
r. w stylu o omańskim, ustawiony niezwykle
malowniczo u podnóża wznoszącej się na
wysokość 200 m skały. Tutaj swój początek ma
też rzeka Buna, której źródło jest jednym z
największych nasileń w Europie, woda
wypływa z niego w ilości aż 43 tys. litrów na
sekundę, co sprawia, że z jaskini wypływa już
prawdziwa rwąca rzeka. Przejazd w okolicę
Zagrzebia. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5, 10.07.2019, środa
Wczesne śniadanie, przejazd do Dubrownikaperły architektury Dalmacji – malowniczo
położonego miasta o wspaniałym klimacie,
licznych zabytkach i niezwykłych uliczkach.
Obejrzymy z przewodnikiem miejskim:
bas ony i baszty z X-XV w., pałace, odwach z
wieżą zegarową, gotycki klasztor
Franciszkanów Mala Braca, najstarszą aptekę
w Europie (od 1317 roku), gotycki klasztor
Dominikanów, renesansowy kościół św. Spasa,

Dzień 9, 14.07.2019, niedziela
Śniadanie, Msza Święta w hotelu, następnie
całodniowy przejazd do Polski, planowany
powrót do Szczecina około godziny 22:00.
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Cena:

1650 zł

Cena obejmuje:
- przejazd autokarem klasy turystycznej
- noclegi wraz z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje)
- opiekę pilota
- ubezpieczenie TU Europa KL, NNW
- składkę na TFG
INFORMACJE DODATKOWE:
- dodatkowo płatne bilety wstępów i przewodników miejskich,
taksy klimatyczne - 50 EUR
- kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie.
*wyjście na Drogę Krzyżową jest około godz. 4 tej rano,
należy zabrać buty sportowe z grubszą podeszwą, warto
zabrać latarkę oraz coś do picia.
Droga Krzyżowa trwa około 4,5 h.
** aby móc wejść i zwiedzić klasztor należy pamiętać o
stosownym ubiorze: zakryte ramiona u wszystkich,
u mężczyzn spodnie co najmniej za kolana, u kobiet
zakryte nogi i głowa.
Wpłata całości kwoty decyduje o kolejności wsiadania
do autokaru.

Pobyt wypoczynkowo - sanatoryjny na Ukrainie
w Truskawcu z codzienną Mszą Świętą i zwiedzaniem
11.07-19.07.2019
Truskawiec to jeden z piękniejszych kurortów sanatoryjnych na Ukrainie, położony u podnóża
Karpat, słynny z wielu źródeł unikalnych wód mineralnych, z których najbardziej znana jest
Na usia. Panujący tu mikroklimat, spokojna okolica oraz piękny 20 ha park zdrojowy stwarzają
idealne warunki do wypoczynku. Sanatorium Elite Dniepro usytuowane ok. 700 m od centrum
miasta działa od 2014 roku. Znajduje się na 7-8 piętrze kompleksu medycznego ,,Dnipro’’. Na
terenie sanatorium znajduje się baza diagnostyczna, wszystkie zabiegi są na miejscu. Sanatorium
posiada własną pijalnię wód mineralnych z wodami Na usia i Maria, jadalnię, bar, salę koncertową,
aptekę, bibliotekę, basen, saunę, siłownię, stół bilardowy, kantor. W każdym pokoju znajduje się
lodówka, szafa, czajnik elektryczny, ﬁliżanki, TV. W pokojach jest bezpłatne WI-FI.
Proﬁle leczenia:
Choroby przewodu pokarmowego, choroby urologiczne, choroby układu hormonalnego.
Zaburzenia metaboliczne.

Dzień 1, 11.07.2019, środa

Dzień 2, 12.07.2019, czwartek

Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej w nocy o
godz. 1.40. Godzina 2.00 wyjazd i przejazd do
Truskawca. Przyjazd na miejsce. Kolacja i
nocleg.

Śniadanie, konsultacja lekarska, planowanie
zabiegów, obiad, kolacja.

Dzień 3, 13.07.2019, piątek
Śniadanie, zabiegi, po obiedzie wyjazd do
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rynek - wpisany na światową listę UNESCO,
Czarną Kamienicę, Kościół Bożego Ciała. Czas
wolny. Powrót na kolację, nocleg.
*obiad w tym dniu w formie suchego
prowiantu

Drohobycza, gdzie zwiedzimy Rynek z
Ratuszem, Kościół św. Bartłomieja. Niedaleko
rynku zobaczymy dwie bardzo cenne
drewniane cerkwie, w tym Cerkiew św.
Jerzego .
Następnie przejazd do Sambora, spacer po
Starym Rynku, na którym usytuowany jest
Ratusz i interesujące kamienice, niektóre z
nich pochodzą z XVII wieku. Inne zabytki to
Kościół św. Jana Chrzciciela i Kościół św.
Stanisława wraz z przylegającym klasztorem
oo. Bernardynów. Następnie zobaczymy
C e r k i e w N a r o d z e n i a B o g u r o d z i c y,
pozostałości samborskiego zamku z XVI wieku
oraz resztki murów obronnych. Powrót na
kolację, nocleg.

Dzień 6, 16.07.2019, poniedziałek
Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja

Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja.

Dzień 7, 17.07.2019, wtorek
Śniadanie, zabiegi, po obiedzie wyjazd do
Hoszowa miejsca zwanego przez
grekokatolików „Jasną Górą”. Na górującej
nad Hoszowem skale wznosi się klasztor z XVI
wieku i świątynia greckokatolicka ojców
bazylianów. Znajduje się tam cudowna ikona
Matki Boskiej. Dla grekokatolików miejsce to
jest celem pielgrzymowania tysięcy wiernych .
Powrót na kolację, nocleg.

Dzień 5, 15.07.2019, niedziela

Dzień 8, 18.07.2019, środa

dzień bez zabiegów
Po śniadaniu całodzienny wyjazd do Lwowa,
trasa zwiedzania będzie wiodła m.in. poprzez
Operę, Prospekt Swobody, pomnik Adama
Mickiewicza, Cmentarz Łyczakowski, Lwowski

Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja.

Dzień 4, 14.07.2019, sobota

Cena:

1600 zł

Dzień 9, 19.07.2019, czwartek
Śniadanie, przejazd tranzytowy do Polski,
powrót w godzinach nocnych.

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy turystycznej
- noclegi w pokojach dwuosobowych, dopłata do pokoju
jednoosobowego 330 zł
- wyżywienie 3 razy dziennie w formie szwedzkiego stołu,
żywność dietetyczna, możliwość doboru przez lekarza
odpowiedniej diety. Lekarze - dietetycy opracowali
kilkanaście rodzajów diet, które w połączeniu z leczniczymi
procedurami i truskawieckimi wodami mineralnymi dają
bardzo dobre efekty lecznicze
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników
lokalnych
- konsultację lekarską z doborem zabiegów i odpowiedniej
diety, zabiegi wg zaleceń lekarza, od 3 do 5 dziennie
(np. kąpiele: perłowe, sosnowe, z ekstraktem ziołowym,
inhalacje, zabiegi ﬁzykoterapii, aplikacje ozokerytowe,
masaż ręczny - w zależności od choroby podstawowej)
- Ubezpieczenie TU Europa KL, NNW
- składkę na TFG
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PRZYKŁADOWE USŁUGI PŁATNE DODATKOWO:
Balneoterapia: kąpiele radonowe, siarkowe,
jodowo-bromowe, wirowe czyszczenie jelit woda mineralną,
wlewy doodbytnicze, prysznice podwodne z masażem,
cyrkulacyjne, szarko aplikacje błota z Morza Martwego,
zielonej glinki, hirudoterapia - leczenie pijawkami. Tampony:
tampony ginekologiczne z błotem z Morza Martwego, z Saków
nad Morzem Czarnym, nawadniania radonowe i
jodowo-bromowe, hydrokolonoterapia
*kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie
** Kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru

Pielgrzymka do Grecji "Śladami św. Pawła"
25.07.2019-05.08.2019
miejscu, gdzie Apostoł Paweł przemawiał do
mieszkańców miasta. Zobaczymy ciekawą
mozaikę przedstawiająca św. Pawła i jego
pomnik. Przy bemie zostanie odprawiona
msza święta. Z Verii przejedziemy do Salonik,
drugiego co do wielkości miasta w Grecji,
liczącego około 1 miliona mieszkańców. W
Salonikach zwiedzanie zaczniemy od Białej
Wieży, która jest symbolem miasta i została
zbudowana w czasach Sulejmana Wielkiego.
Spacerkiem przejdziemy przez miasto, gdzie
zobaczymy Łuk Galeriusza, Rotundę oraz
największą katedrę w Grecji pod wezwaniem
św. Dimitra. W kościele znajdują się relikwie
świętego oraz bardzo ciekawe katakumby,
gdzie został stracony św. Dimitr. Zobaczymy
również Forum Romanum, gdzie prawdopodobne przemawiał do Tessaloniczan św.
Paweł.

Dzień 1, 25.07.2019, czwartek
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o godz.
22.40, wyjazd o godz. 23.00. Przejazd
tranzytowy do Serbii.

Dzień 2, 26.07.2019, piątek
C.d. przejazdu do Serbii. Przyjazd do hotelu w
okolicach Belgradu. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3, 27.07.2019, sobota
Śniadanie, przejazd przez Serbię i Macedonię
do Grecji. Obiadokolacja i nocleg w Olimpic
Beach. Olympic Beach to spokojne turystyczne
miasteczko na Riwierze Olimpijskiej, z
szerokimi piaszczystymi plażami, szmaragdowymi wodami Morza Egejskiego oraz
urzekającym widokiem na mityczną górę
Olimp. Liczne sklepy z pamiątkami, ubraniami,
bogactwem owoców oraz wiele tawern i
kafejek nadają temu miejscu niezapomnianą
śródziemnomorską atmosferę.

Dzień 5, 29.07.2019, poniedziałek
Śniadanie. Po śniadaniu wypoczynek nad
morzem do obiadokolacji - 17:00. O godzinie
20:15 wyjazd (10 min. jazdy) na Grecki
Wieczór. W programie pokazy tradycyjnych
tańców greckich, w tym zorby, wspólne tańce,
kolacja z winem i deserem. Powrót do hotelu
około godz. 24:00.
*W tym dniu dla chętnych możliwość

Dzień 4, 28.07.2019, niedziela
Po śniadaniu wyjazd do Veria - starożytna
Berea. Przejedziemy przez urodzajne ziemie
starożytnej Macedonii podziwiając największe
w Grecji uprawy brzoskwiń i moreli. W mieście
Veria zatrzymamy się przy tzw. bemie czyli
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w Grecji jest patronką osób niewidomych.
Obok kościoła znajduje się święte źródełko z
wodą, która ma właściwości lecznicze.
Przejedziemy przez miasto Laryssa, Trikala i
zatrzymamy się w miasteczku Kalambaka, u
stóp Meteor, gdzie zawitamy do pracowni ikon
bizantyjskich. W pracowni zapoznamy się z
procesem pisania ikon. W sklepie, obok
pracowni, możliwość zakupu ikon
bizantyjskich oraz ikon pisanych na potrzeby
Polaków (św. Jan Paweł II, Matka Boska
Częstochowska, św Wojciech, Ojciec Pio i
inne). Główny punkt naszego programu to
klasztory zbudowane na słupach skalnych. Z
dwudziestu czterech klasztorów powstałych w
X I V- X V I wieku p ozo stało tylko sześ ć
klasztorów. Wszystkie te klasztory zobaczymy
z pokładu naszego autokaru, zatrzymamy się
również w miejscach widokowych, aby zrobić
c i e kawe zd j ę c i a . J e d e n z k l a sz to rów
odwiedzimy wewnątrz, gdzie będziemy
podziwiać architekturę bizantyjską, liczne
ikony, stare biblie, naczynia liturgiczne i inne.
Przejazd do Kamena Vourla - urokliwego
miasteczka położonego nad brzegiem Morza
Egejskiego. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja. Wieczorny spacer promenadą
wzdłuż morza, gdzie mamy liczne tawerny,
puby, kafejki, sklepy, dla chętnych wieczorne
kąpiele w morzu.

skorzystania z Rejsu Pirackiego 9:00-15:15.
Dodatkowo płatne na miejscu 20€ od osoby. W
cenie obiad, program z tańcami, skoki na
pełnym morzu i plażowanie z widokiem na
Olimp.

Dzień 6, 30.07.2019, wtorek
Po śniadaniu wyjazd do miejsc, gdzie nauczał
święty Paweł. Przejedziemy przez zielony,
bardzo urodzajny, półwysep Chalkidiki do
Filippi - starożytnego miasta, do którego
zawitał Apostoł Paweł i gdzie założył pierwszą
wspólnotę chrześcijańską. Zobaczymy miejsce
gdzie był więziony Apostoł Narodów ze swoim
przyjacielem Sylasem oraz ruiny trzech
wielkich bazylik chrześcijańskich, bardzo
dobrze zachowany amﬁteatr, łażnie i inne.
Przejazd do Lidii, gdzie św. Paweł ochrzcił
pierwszą Europejkę Lidię - bogobojną kobietę,
która handlowała purpurą. Msza św. przy
kościele - babtysterium, nad brzegiem rzeki
Stygmon, zwanej drugim Jordanem. Po mszy
świętej pojedziemy do miasta Kavala, które w
czasach Apostoła Pawła nazywane było
Neapoli. Kavala to europejskie miasto
portowe, do którego po raz pierwszył zawitał
ś w. P a w e ł . P r z e j d z i e m y d o m i e j s c a
upamiętniającego zejscie ze statku Apostoła
Pawła na kontynent europejski. Zobaczymy
przepiękną mozaikę obok kościoła św.
Mikołaja. Odczytanie fragmentu z Dziejów
Apostolskich. W mieście zobaczymy również
bardzo dobrze zachowany akwedukt z czasów
Sulejmana Wielkiego, Cytadelę oraz liczne
domy bogatych handlarzy tytoniem z XVIII
wieku.

Dzień 8, 01.08.2019, czwartek
Po śniadaniu wyjazd do Koryntu. Po drodze
zatrzymamy się, aby zobaczyć Kanał Koryncki,
jedno z ciekawszych rozwiązań technicznych
XIX wieku. Zwiedzimy starożytny Korynt - w
czasach antycznych miejsce kultu Apollina.
Będziemy podziwiać pozostałości po świątyniach z czasów rzymskich i bizantyjskich.
Pośród starożytnych ruin uwagę chrześcijan
szczególnie zwraca tzw. bema - czyli trybuna miejsce gdzie Apostoł Paweł przemawiał do
Koryn an i gdzie był sądzony. W tym miejscu
odczytamy tzw. hymn do miłości św. Pawła.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja.

Dzień 7, 31.07.2019, środa
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd na
Meteory - centrum klasztornego
zawieszonego w chmurach, ósmy cud świata
wpisany na światową listę dziedzictwa
kulturowego UNESCO. Po drodze zatrzymamy
się w Wąwozie Tempi, gdzie odwiedzimy
wykuty w skale kościółek św. Paraskievi, która
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pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie w
1896 roku. Zwiedzimy Akropol, gdzie
będziemy podziwiać budowle antyku:
Propyleje, Parthenon, świątynię Nike,
Erechtejon, świątynię Zeusa Olimpijskiego
oraz teatr Dionysiosa. Pod Akropolem
zatrzymamy się koło Areopagu, gdzie nauczał
św. Paweł. Przejdziemy przez stare miasto
zwane Plaka, gdzie zobaczymy Grecką Agorę,
Wieżę Wiatrów, Rzymską Agorę, Bibliotekę
Hadriana, Katedrę Ateńską. Zatrzymamy się
przy Parlamencie, aby zobaczyć zmianę warty
przy grobie Nieznanego Żołnierza. Przejazd do
hotelu w Paralia. Po drodze zatrzymamy się w
Termopilach - miejscu jednej z najważniejszych starożytnych bitew, aby oddać hołd
Leonidasowi i 300-u Spartanom. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.

Dzień 9, 02.08.2019, piątek
Po śniadaniu wyjazd na urokiwą zieloną wyspę
Skiathos, gdzie kręcono ujęcia do ﬁlmu
"Mamma mia". Na wyspie zatrzymamy się na
plaży Koukounaries ze złotym piaskiem. Plaża
zaliczana do jednych z dziesięciu
najpiękniejszych plaż na świecie. Około 2
godzin czasu wolnego na plażowanie i sporty
wodne. Następnie popłyniemy wzdłuż wyspy
p o d z i w i a j ą c l i c z n e p l a że i p r zy ro d ę .
Zatrzymamy się w stolicy wyspy, która też
nazywa się Skiathos. W miasteczku zobaczymy
twierdzę Bourdzi, wzgórze Zegarowe, dom muzeum wielkiego greckiego pisarza
Papadiaman sa oraz ciekawą wyspiarską
architekturę z licznymi egzotycznymi
kwiatami. Na statku dla uprzyjemnienia
podróży mamy dwa programy, w jedną stronę
Ouzo Party, w drodze powrotnej Metaxa Party.
Pokazy tańców, degustacja ouzo i metaxy oraz
wspólna zabawa. Powrót do hotelu na
obiadokolację.

Ś n i a d a n i e , p r ze j a zd d o B u d a p e s z t u ,
obiadokolacja i nocleg w Budapeszcie.

Dzień 10, 03.08.2019, sobota

Dzień 12, 05.08.2019, poniedziałek

Dzień 11, 04.08.2019, niedziela

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do
Aten. W Atenach zwiedzanie zaczniemy od
stadionu Kalimarmaro, na którym odbyły się

Cena:

2650 zł

Śniadanie, zwiedzanie Budapesztu do godz.
12.00. Powrót do Szczecina około godziny
24.00.

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy turystycznej
- opiekę pilota / przewodnika w języku polskim
- noclegi z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje,
pokoje 2, 3 os., hotele w Grecji 3*)
- składkę na TFG
- ubezpieczenie TU Europa KL, NNW
Dodatkowo płatne bilety wstępów 70 EUR (+ dla chętnych
rejs piracki dopłata 20 EUR )
*Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie,
** Kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru. Minimalna ilość osób 35
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Pielgrzymka do Włoch - Neapol z ks. Dolindo
„Panie Jezu Ty się tym zajmij”
02.08.2019-11.08.2019
Dzień 1, 02.08.2019, piątek

Dzień 5, 06.08.2019, wtorek

Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o godz.
21.40. Wyjazd o godz. 22:00 i nocny przejazd
do Włoch.

Całodniowe zwiedzanie Neapolu.
Nawiedzenia miejsca życia i modlitwy ks.
Dolindo: kamienica, w której spędził ostatnie
lata życia, kościół Santa Teresa al Museo, w
którym ojciec Dolindo odprawił swoją
pierwszą Mszę po zniesieniu zakazu przez
Papieża Piusa XI. Przy tym kościele działa też
Apostolato Stampa, gdzie siostry zakonne
opiekują się dorobkiem ojca Dolindo (tu
znajduje się oryginał modlitwy “Ty się tym
zajmij!”). Kościół San Giuseppe dei Vecchi e
Immacolata di Lourdes - tu znajduje się grób
ojca Dolindo. Msza Św. Następnie spacer
uliczkami starówki wpisanej na listę UNESCO:
u l i c z ka s zo p ka r z y n e a p o l i t a ń s k i c h z
kościołami: San Lorenzo, Santa Chiara, Chiesa
del Ges, Sant'Anna dei Lombardi, piazza
Municipio z Castel Nuovo. Spacer obok Opery
San Carlo, Galeria Humberta I, ulica Toledo,
Piazza Plebiscito z Pałacem Królewskim.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2, 03.08.2019, sobota
Przyjazd do Padwy, nawiedzenie Bazyliki św.
Antoniego, wewnątrz znajduje się grób św.
Antoniego, bogaty relikwiarz, także buława
przekazana przez Jana III Sobieskiego po
zwycięstwie pod Wiedniem. Msza św.
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Padwy.

Dzień 3, 04.08.2019, niedziela
Przejazd do Manopello - kościółek Kapucynów, w którym od XVI w. przechowywane jest
Volto Santo - Cudowne Oblicze Chrystusa.
Największa relikwia Chrześcijaństwa.
Zamknięty pomiędzy dwoma szybami
wizerunek jest świadectwem umęczonej
twarzy człowieka, wykonanym na najdelikatniejszej i najdroższej tkaninie antycznego
świata, bisiorze. Przejazd do San Giovani
Ro ondo. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6, 07.08.2019, środa
Ś n i a d a n i e . P r ze j a zd d o Po m p e j ó w najbardziej rozsławionego miasta, w całości
zasypanego pyłem wulkanicznym po erupcji
Wezu w i u sza w 7 9 ro ku . O d w i e d z i my
znajdujące się tam Sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej z grobem bł. Bartolomeo Longo –
założyciela Bractwa Różańcowego.
Następnie przejście do krateru wulkanu
Wezuwiusz i zwiedzanie parku archeologicznego w Pompejach. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4, 05.08.2019, poniedziałek
Śniadanie, zwiedzanie San Giovanni Rotondo,
miejsca w którym znajduję się sanktuarium
Ojca Pio - kapłana, który za życia otrzymał
stygmaty Chrystusa. Msza św. w sanktuarium
św. Ojca Pio, Droga Krzyżowa z Ojcem Pio. Po
południu wyjazd do Monte Sant'Angelo sanktuarium św. Michała Archanioła w skale.
Jest to jedno z najstarszych sanktuariów
Europy, na półwyspie Gargano, oblanym
wodami Adriatyku. Jest to najwyżej położone
sanktuarium (850 m npm). Modlitwa i pobyt w
przepięknym i wyjątkowym sanktuarium w
s k a l e . P r ze j a zd w o ko l i c e N e a p o l u .
Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 7, 08.08.2019, czwartek
Śniadanie. Odpoczynek nad Zatoką
Neapolitańską, rejs statkiem na znaną na
całym świecie, kolorową i bajkową wyspę
zakochanych Capri. Po powrocie z rejsu
przejazd do klasztoru na Monte Cassino: polski
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eucharystycznego. Na placu stoi XIV-wieczna
katedra, która kryje wewnątrz cenne relikwie:
hos ę i kapłański korporał. W 1263 roku,
podczas Mszy w kościele w Bolsenie (w pobliżu
Orvieto), z trzymanej przez księdza hos i na
płótno i posadzkę popłynęła krew. Aby
upamiętnić to wydarzenie, rozpoczęto
budowę w Orvieto, a do kalendarza świąt
chrześcijańskich włączono Boże Ciało. Przejazd
w okolice Werony na obiadokolacje i nocleg.

cmentarz wojskowy, chwila zadumy. Przejazd
w kierunku Rzymu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8, 09.08.2019, piątek
Watykan, Bazylika św. Piotra. O godz. 7:15
Msza Św. przy grobie św. Jana Pawła II (tylko
dla naszej grupy), spacer szlakiem barokowych
placów i fontann: Schody Hiszpańskie,
Fontanna di Trevi, Plac Wenecki, Rzym
starożytny: Kapitol, Fora Cesarskie, Via dei
Fori Imperiali, Colosseum (wszystkie budowle
obejrzymy z zewnątrz), obiadokolacja, nocleg.

Dzień 10, 11.08.2019, niedziela
Śniadanie. Całodniowy przejazd do Polski.
Powrót do Szczecina w godzinach wieczornych.

Dzień 9, 10.08.2019, sobota
Śniadanie. Przejazd do Orvie o - miasta cudu

Cena:

900 zł
+

310 EUR

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy turystycznej
- opiekę pilota / przewodnika w języku polskim
- noclegi z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje,
pokoje 2, 3 os., hotele 3*)
- ubezpieczenie TU Europa KL, NNW
- składkę na TFG
Dodatkowo płatne bilety wstępów: Pompeje, Wezuwiusz
i rejs na Capri. 65 EUR
INFORMACJE DODATKOWE:
*Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie,
** Kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru

Pielgrzymka do Włoch
17.08-23.08.2019
Veccio, Santa Croce mieści grobowce słynnych
ﬂorentyńczyków: Michała Anioła,
M a c h i ave l l e go, G a l i l e u sza , D a nte go,
Rossiniego, a w kaplicy Salvia ch znajduje się
nagrobek Zoﬁi z Zamoyskich Czartoryskiej.
Msza Św., przejazd na obiadokolację i nocleg
w okolicę Rzymu.

Dzień 1, 17.08.2019, sobota
Spotkanie o godz. 3:40 przy Katedrze
Szczecińskiej. Wyjazd o 4:00 i przejazd do
Włoch. Obiadokolacja i nocleg w okolicy
Werony.

Dzień 2, 18.08.2019, niedziela
Śniadanie, przejazd i zwiedzanie Florencji.
Spacer po jednym z najpiękniejszych miast
świata. W programie m.in.: Katedra Santa
Maria del Fiore, dzwonnica di Gio o, Palazzo

Dzień 3, 19.08.2019, poniedziałek
Śniadanie, przejazd do ogrodów Tivoli.
Całodniowy pobyt w parku. W programie m.in.
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wpisana na listę UNESCO Villa d’ESTE,
przepiękna otoczona fontannami rezydencja
syna księcia Ferrary, wybudowana w miejscu
klasztoru Benedyktynów, Villa Gregoriana z
parkiem założonym w XIX wieku wokół
rezydencji Papieża Grzegorza XVI, akropol ze
świątyniami Westy i Sybilli, pozostałości
sanktuarium Herlulesa Zwycięskiego z II w.
p.n.e., amﬁteatr rzymski, kościół św. Jana
Ewangelisty z przepięknymi freskami
Perugina. Msza Św. Obiadokolacja i nocleg w
okolicy Rzymu.

Dzień 5, 21.08.2019, środa
Śniadanie, udział w audiencji na placu
Świętego Piotra w Watykanie, zwiedzanie
Rzymu, w programie m.in. 4 Bazyliki Większe
(św. Jana na Lateranie, Matki Boskiej Większej,
św. Pawła za Murami, św. Piotra), Piazza
Navona, Forum Romanum, Colosseum,
Fontanna di Trevi. Obiadokolacja i nocleg w
okolicy Rzymu.

Dzień 6, 22.08.2019, czwartek
Śniadanie, przejazd do miasta św. Franciszka Asyżu, nawiedzenie grobu Świętego w Bazylice
św. Franciszka, Bazylika św. Klary, spacer po
mieście. Obiadokolacja i nocleg w okolicy
Werony.

Dzień 4, 20.08.2019, wtorek
Śniadanie, wczesny wyjazd do Watykanu. O
godz. 7:15 Msza Św. przy grobie św. Jana
Pawła II (tylko dla naszej grupy), zwiedzanie
miasta zgodne z programem. Obiadokolacja i
nocleg w okolicy Rzymu.

Cena:

1900 zł

Dzień 7, 23.08.2019, piątek
Śniadanie, przejazd tranzytowy do Polski,
przewidywana godzina powrotu do Szczecina
23:00.

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy turystycznej
- noclegi wraz w wyżywieniem HB (hotele 2/3*pokoje 2, 3 os.)
- opiekę pilota / przewodników miejskich
- ubezpieczenie TU Europa KL, NNW
Dopłata do pokoju 1 os. 400 zł
INFORMACJE DODATKOWE:
*kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie
** Kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru

Pielgrzymka na Korsykę
24.08.2019-03.09.2019
Dzień 1, 24.08.2019, sobota

Dzień 2, 25.08.2019, niedziela

Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o godz.
20.40, wyjazd o godz. 21.00. Nocny przejazd
do Włoch.

Przyjazd do Pistoia miejscowości zwanej
miniaturą Florencji. Piazza della Sala, jeden z
najstarszych rynków miasta, gdzie od XI wieku
kwitnie handel. W ciągu dnia można tu kupić
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Zatrzymanie w stolicy gór Corte. Spacer po
krętych, brukowanych i stromych uliczkach
starego miasta, nad którym góruje cytadela.
Zwiedzanie: kaplica św. Krzyża z pięknym
barokowym ołtarzem, cytadela. Miasto było
siedzibą Pascala Paoli, bohatera korsykańskiej
walki o niepodległość, który założył tu również
jedyny na Korsyce uniwersytet. Przejazd
Wąwozem Restonica- jedną z najsłynniejszych
i najpiękniejszych dolin w korsykańskich
górach. Powrót do klasztoru św. Jacka,
obiadokolacja i nocleg.

p ra w i e w s z y s t ko . P i a z za d e l D u o m o
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Livorno.

Dzień 3, 26.08.2019, poniedziałek
Poranny prom do Bas i (4 h). Po
przycumowaniu zwiedzanie Bas i - dawnej
siedziby genueńskiego gubernatora oraz
niegdyś najważniejszego miasta na Korsyce.
Zobaczymy pięknie położoną na niewielkim
wzniesieniu dzielnicę Terra Nuova z cytadelą,
ka t e d r ą o ra z Pa ł a c e m G u b e r n a t o ra ,
malowniczego Starego Portu w dzielnicy Terra
Vecchia oraz placu St-Nicolas z pomnikiem
Napoleona. Obiadokolacja i nocleg w
klasztorze św. Jacka w Bas i. Klasztor położony
jest w górach na terenie 3-hektarowego
ogrodu ze stuletnimi drzewami oliwnymi i
palmami.

Dzień 6, 29.08.2019, czwartek
Śniadanie. Wyjazd na południe Korsyki, na sam
kraniec i zwiedzanie jednego z najsłynniejszych średniowiecznych korsykańskich
miasteczek - Bonifacio, miasta cudownie
usytuowanego na wysokich wapiennych
klifach, na cieśninie pomiędzy Korsyką, a
Sardynią (12 km). Zwiedzanie tego
niezwykłego miasta. W drodze powrotnej –
zatrzymamy się jednej z najpiękniejszych plaż
Korsyki Santa Giulia i Palombaggia. Powrót do
klasztoru i kolacja.

Dzień 4, 27.08.2019, wtorek
Śniadanie. Przejazd na półwysep Korsykański
Cap Corse, z zapierającymi dech w piersiach
malowniczymi pejzażami i przepięknie
usytuowanymi wioskami na wzgórzach.
Zatrzymamy się w Erbalunga, ulubionej
miejscowości malarzy. To małe miasteczko
portowe charakteryzuje się ciasną zabudową,
a domy stojące tuż nad wodą sprawiają
wrażenie krzywo ułożonych. Następnie
wjedziemy na punkt widokowy Moulin
Ma ay, z którego widać najdalej wysunięty
punkt na północ i obie strony Korsyki. Spacer
sz l a k i e m n a d m o rs k i m - " C e n e r d e s
Douaniers" – zwanym szlakiem celnym, z
którego podziwiać można chronioną
przyrodę, niezwykłe krajobrazy. Przejazd do
średniowiecznego miasteczka rybackiego
Centuri. Powrót do klasztoru św. Jacka przez
Przełęcz św. Łucji. Kolacja i nocleg.

Dzień 7, 30.08.2019, piątek
Po śniadaniu przejazd do wschodnie wybrzeże
Cap Cors do wioski Nonza, skąd rozpościera się
przepiękny widok na okolicę i plażę wysypaną
łupkiem azbestowym, o zielonym
zabarwieniu. W centrum wsi w kościele na
ołtarzu znajduje się postać ukrzyżowanej
patronki Nonzy św. Julii. Przejazd do kurortu
Saint Florent, małego portu rybackiego z XV
wieczną cytadelą i katedrą Santa Maria
Assunta wybudowaną przez architektów
pizańskich. Dalsza droga prowadzi przez
n a j s ł y n n i e j s ze w i n n i c e n a Ko rsyc e miejscowość Patrimonio. (kilkanaściew winnic
w apelacji AOC Patrimonio). Zatrzymamy się
w jednej z winnic na degustację win i posiłek
przygotowany przez winiarzy. Powrót do
klasztoru i kolacja.

Dzień 5, 28.08.2019, środa
Śniadanie. Przejazd do środkowej części
wyspy, do centrum gór korsykańskich, pod
najwyższy szczyt - Monte Cinto (2700 m).
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do rezerwatu Scandola, w którym jaskinie i
klify dochodzą do 900 m, z postojem w
Girolata -wiosce rybackiej z nie więcej niż 100
mieszkańcami i ruinami fortecy, do której nie
prowadzi żadna droga lądowa. Obiadokolacja i
nocleg w okolicach Calvi.

Dzień 8, 31.08.2019, sobota
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd do Calvi , jednego z najpiękniejszych
miast wyspy. Zwiedzanie cytadeli wznoszącej
się na skalistym cyplu: Place d'Armes, ruiny
domu rodzinnego Krzysztofa Kolumba, kościół
św. Jana Chrzciciela. Spacer po malowniczym
nabrzeżu mariny. Przejazd do wioski San
Antonino. Już sam przejazd do wioski
usytuowanej na szczycie góry jest
niezapomnianym przeżyciem. Obiadokolacja i
nocleg w okolicach Calvi.

Dzień 10, 02.09.2019, poniedziałek
Śniadanie. Powrót do Bas i, prom do Livorno,
Przejazd i zwiedzanie Ferrary, perełki
włoskiego regionu Emilia-Romania, której
historyczna część została wpisana na listę
światowego dziedzictwa U N ES C O.
Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 9, 01.09.2019, niedziela
Śniadanie. Przejazd przełęczą Calanche z
czerwonymi granitowymi skałami do uroczego
miasteczka Piana. Tereny te jako rezerwat
przyrody zostały objęte opieką UNESCO.
Następnie udamy się do Porto i stamtąd rejs

Cena:

3680 zł

Dzień 11, 03.09.2019, wtorek
Śniadanie. Całodzienny przejazd do Polski.
Powrót do Szczecina w godzinach nocnych.

Cena obejmuje:
- przejazdy autokarem klasy turystycznej
- przeprawa promowa
- zakwaterowanie w klasztorze św. Jacka i hotelu
ze śniadaniami i obiadokolacjami
- opiekę pilota/przewodnika
- ubezpieczenie
- składka na TFG
Cena nie obejmuje:
Biletów wstępu, opłat klimatycznych, parkingów i innych
opłat związanych z realizacją pielgrzymki - łącznie 80 EUR/os.
zbierane w autokarze.
INFORMACJE DODATKOWE:
- dopłata do pokoju sgl 180 EUR
*kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie
**wstęp całości kwoty decyduje o kolejności wsiadania
do autokaru
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Bałkańskim szlakiem św. Matki Teresy z Kalkuty
02.09.2019 - 11.09.2019
św. Nauma: cerkiew Św. Archaniołów z X
wieku, w którym znajduje się grób św. Nauma,
który był uczniem Cyryla i Metodego. Jak głosi
legenda, przyłożenie ucha do płyty nagrobnej
sprawi, iż usłyszymy bicie serca świętego.
Zobaczymy również Cerkiew św. Petki,
patronki kobiet. Powrót do hotelu, czas na
odpoczynek, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 1 , 02.09.2019, poniedziałek
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o godz.
2:40, wyjazd o godz. 3.00. Przejazd tranzytowy
przez Słowację i Węgry na nocleg tranzytowy
do Serbii. Wieczorem zakwatero- wanie w
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2, 03.09.2019, wtorek
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd do Macedonii. Zwiedzanie stolicy
Macedonii Skopje, miejsca urodzenia św.
Matki Teresy z Kalkuty. Zobaczymy między
innymi: stare i nowe miasto połączone
kamiennym mostem. Stara Carsija – dawny
turecki bazar położony u stóp wzgórza z
twierdzą Kale, to orientalna plątanina uliczek z
warsztatami, meczetami i łaźniami oraz
zabytkowymi zajazdami. Udamy się do
sanktuarium św. Matki Teresy z Kalkuty.
Przejazd na nocleg nad Jezioro Ochrydzkie.
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja i nocleg.

Msza Święta. Po śniadaniu wykwaterowanie z
hotelu, przejazd do Albanii. Około południa
przyjazd do Tirany. Stolica Albanii to miasto
pełne życia i kontrastów. Tirana jest miejscem,
gdzie stare obcuje z nowym, a szare znajduje
się obok kolorowego. Spacer po placu
Skandenberga, stanowiącym serce współczesnej Tirany, katedra katolicka. W tym dniu Msza
Święta będzie odprawiona w kościele
katolickim w Tiranie. Przejazd do hotelu
położonego nad morzem. Odpoczynek po
podróży, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3, 04.09.2019, środa

Dzień 6, 07.09.2019, sobota

Śniadanie. Po śniadaniu Msza Święta w
kościele katolickim w Ochrydzie. Zwiedzanie Starówka: Bazylika wczesnochrześcijańska,
Bazylika św. Klimenta Ochrydzkiego, Cerkiew
św. Jana Kaneo, Cerkiew Pervileptos,
Twierdza, Promenada. Zwiedzanie zakończymy panoramą z Cerkiewki św. Jovana Kaneo,
usytuowanej na wysokim kliﬁe ponad wodami
Jeziora Ochrydzkiego. Następnie krótki rejs
łodziami do centrum Ochrydu. Powrót do
hotelu. Czas wolny na plażowanie i kąpiele w
krystalicznie czystych wodach Jeziora
Ochrydzkiego. Obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie. Po śniadaniu całodzienny
wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i
nocleg.

Dzień 5, 06.09.2019, piątek

Dzień 7, 08.09.2019, niedziela
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd do Kruje - średniowiecznej stolicy
państwa albańskiego, założonej przez
bohatera narodowego Albanii Gjergja
Skanderbega. W czasach imperium
otomańskiego Kruja była centrum oporu i walk
przeciwko najeźdźcy. Dawna nazwa Kruji to
Arberia, skąd pochodzi dzisiejsza nazwa
państwa Albania. W programie warownia
Skanderberga, spacer po bazarze tureckim, na
którym jest największy w całej Albanii wybór
pamiątek. Przejazd do Laç będącego jednym z
głównych centrów pielgrzymkowych w kraju -

Dzień 4, 05.09.2019, czwartek
Msza Święta. Śniadanie. Następnie przejazd
do prehistorycznej osady na wodzie w Zatoce
Kości. Udamy się do kompleksu klasztornego
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Przejazd malowniczą doliną Neretwy do
Sarajewa. Msza Święta w kościele katolickim w
Sarajewie. Zwiedzanie Sarajewa - stolicy Bośni
i Hercegowiny. Miasto, w którym katolickie
kościoły, prawosławne cerkwie, żydowskie
synagogi oraz meczety sąsiadują ze sobą od
wieków. Zobaczymy tam między innymi
katolicką katedrę, ratusz, uroczą Bascarsija z
warsztatami rzemieślniczymi, sklepikami z
pamiątkami i niepowtarzalnymi bałkańskimi
restauracjami, w których serwowane jest
między innymi wyśmienite cevapcici.
Głównym punktem starówki jest plac ze
studnią miejską, sarajewskie sukiennice.
Zobaczymy La nski Most – miejsce zamachu
na arcyksięcia Ferdynanda. Czas wolny na
zakupy pamiątkowe. Zakwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

głównych centrów pielgrzynkowych w kraju sanktuarium św. Antoniego. Następnie
przejazd do Czarnogóry, udamy się do Vau
Dejes, gdzie nawiedzimy katedrę św. Matki
Teresy z Kalkuty. Przejazd do Czarnogóry.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i
nocleg.

Dzień 8, 09.09.2019, poniedziałek
Śniadanie. Po śniadaniu wykwaterowanie z
hotelu. Przejazd zapierającą dech, malowniczą
trasą wzdłuż czarnogórskiego wybrzeża nad
Zatokę Kotorską przypominającą norweskie
ﬁordy. Msza Święta w kościele katolickim w
Kotorze. Zwiedzanie Kotoru - jednego z
najlepiej zachowanych średniowiecznych
miast w południowo-wschodniej Europie.
Wizyta w historycznej części miasta wpisanej
od 1979 na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Przejazd do Perast, rejs łodziami do
Sanktuarium Matki Bożej na Skale, które
położone jest na sztucznej wyspie w Zatoce
Kotorskiej. W godzinach wieczornych
za k wate ro wa n i e w h o te l u w B o ś n i i
Hercegowinie. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 10, 11.09.2019, środa
Msza Święta. Śniadanie. Po śniadaniu
wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w drogę
powrotną do Polski. Przejazd tranzytowy przez
Chorwację, Węgry i Słowację. Powrót do
Szczecina w późnych godzinach nocnych.

Dzień 9, 10.09.2019, wtorek
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.

Cena:

2370 zł

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy turystycznej
- noclegi w hotelach **/*** z wyżywieniem HB wg programu
(śniadania i obiadokolacje, pokoje 2,3 os.)
- ubezpieczenie (TU EUROPA KL, NNW)
- opiekę pilota
- składkę na TFG
Dodatkowo płatne:
Wydatki związane z realizacja programu (bilety wstępów, rejs,
przewodnicy, opłaty parkingowe, opłaty wjazdowe do miast,
opłaty klimatyczne) 50 EUR
INFORMACJE DODATKOWE:
Dopłata do pokoju jednoosobowego 670 zł
*kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru
**kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie
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Pielgrzymka na Jasną Górę
z zamieszkaniem w sanktuarium w Dębowcu
(polskim La Sale e) 16.09-21.09.2019
Dzień 1, 16.09.2019, poniedziałek

Dzień 4, 19.09.2019, czwartek

Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o 5:40.
Godzina 6:00 wyjazd. Po drodze zatrzymanie w
opactwie pocysterskim w Paradyżu oraz przy
Chrystusie w Świebodzi- nie. Dojazd na nocleg
i obiadokolację do Dębowca (zakwaterowanie
w Domu Pielgrzyma Ojców Saletynów). Udział
w procesji różańcowej.

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Beskidu
Sądeckiego. Nawiedziny Sanktuarium św.
pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta,
pięknie położonego nad jeziorem
Roznowskim, odwiedziny Starego Sącza z
Klasztorem fundowanym przez św. Kingę,
przejazd do Krynicy Zdroju – spacer po mieście
oraz Piwnicznej Zdroju. Powrót do Dębowca
na kolację i nocleg.

Dzień 2, 17.9.2019, wtorek
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Bieszczad.
Naw ied z iny Sanktuarium w Kalwarii
Pacławskiej, miejsca internowania Prymasa
Tysiąclecia w Komańczy, sanktuarium św. Jana
z Dukli i Miejsca Piastowego, zwiedzanie
Krosna. Powrót na kolację i nocleg do
Dębowca.

Dzień 5, 20.09.2019, piątek
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w
kierunku Częstochowy. Po drodze modlitwa w
Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej w
Piekarach Śląskich i odwiedziny Katedry w
Sosnowcu, gdzie posługę sprawuje ks. bp
Grzegorz Kaszak, pochodzący z Choszczna.

Dzień 3, 18.09.2019, środa
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Tarnowa.
Zwiedzanie miasta. Nawiedziny Sanktuarium
Matki Bożej w Tychowie. Sanktuarium bł.
Karoliny Kózkówny w Zabawie i sanktua um
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w
Szczepanowie. Powrót na kolację i nocleg do
Dębowca.

Cena:

870 zł

Dzień 6, 21.09.2019, sobota
Śniadanie we własnym zakresie. Udział w
Drodze Krzyżowej na Wałach o godz. 9.00.
Wyjazd w kierunku Szczecina o godz. 11.30.
Przyjazd pod katedrę ok. godz. 20.00.

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy turystycznej
- noclegi w wyżywieniem jak w w/w opisie, pokoje 2,3 os.
- opiekę pilota / przewodnika
- składkę na TFG
- ubezpieczenie ( TU EUROPA KL, NNW)
INFORMACJE DODATKOWE:
*kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru
**kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie
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Pielgrzymka do Grecji "Śladami św. Pawła"
19/20.09.2019-30.09.2019
świętego oraz bardzo ciekawe katakumby,
gdzie został stracony św. Dimitr. Zobaczymy
również Forum Romanum, gdzie prawdopodobnie przemawiał do Tessaloniczan św.
Paweł.

Dzień 1, 19.09.2019, czwartek
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o godz.
22:40. Wyjazd o godz. 23:00. Przejazd
tranzytowy do Serbii.

Dzień 2, 20.09.2019, piątek

Dzień 5, 23.09.2019, poniedziałek

C.d. przejazdu do Serbii. Przyjazd do hotelu w
okolicach Belgradu. Obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Po śniadaniu wypoczynek nad
morzem do obiadokolacji - 17:00. O godzinie
20:15 wyjazd (10 min. jazdy) na Grecki
Wieczór. W programie pokazy tradycyjnych
tańców greckich, w tym zorby, wspólne tańce,
kolacja z winem i deserem. Powrót do hotelu
około godz. 24:00.
*W tym dniu dla chętnych możliwość
skorzystania z Rejsu Pirackiego 9:00-15:15.
Dodatkowo płatne na miejscu 20€ od osoby. W
cenie obiad, program z tańcami, skoki na
pełnym morzu i plażowanie z widokiem na
Olimp.

Dzień 3, 21.09.2019, sobota
Śniadanie, przejazd przez Serbię i Macedonię
do Grecji. Obiadokolacja i nocleg w Olimpic
Beach. Olympic Beach to spokojne turystyczne
miasteczko na Riwierze Olimpijskiej, z szerokimi piaszczystymi plażami, szmaragdowymi
wodami Morza Egejskiego oraz urzekającym
widokiem na mityczną górę Olimp. Liczne
sklepy z pamiątkami, ubraniami, bogactwem
owoców oraz wiele tawern i kafejek nadają
temu miejscu niezapomnianą śródziemnomorską atmosferę.

Dzień 6, 24.09.2019, wtorek
Po śniadaniu wyjazd do miejsc, gdzie nauczał
święty Paweł. Przejedziemy przez zielony,
bardzo urodzajny, półwysep Chalkidiki do
Filippi - starożytnego miasta, do którego
zawitał Apostoł Paweł i gdzie założył pierwszą
wspólnotę chrześcijańską. Zobaczymy miejsce
gdzie był więziony Apostoł Narodów ze swoim
przyjacielem Sylasem oraz ruiny trzech
wielkich bazylik chrześcijańskich, bardzo
dobrze zachowany amﬁteatr, łażnie i inne.
Przejazd do Lidii, gdzie św. Paweł ochrzcił
pierwszą Europejkę Lidię - bogobojną kobietę,
która handlowała purpurą. Msza św. przy
kościele - babtysterium, nad brzegiem rzeki
Stygmon, zwanej drugim Jordanem. Po mszy
świętej pojedziemy do miasta Kavala, które w
czasach Apostoła Pawła nazywane było
Neapoli. Kavala było pierwszym w Europie
miastem portowym, do którego zawitał św.
Paweł. Przejdziemy do miejsca
upamiętniającego zejscie ze statku Apostoła

Dzień 4, 22.09.2019, niedziela
Po śniadaniu wyjazd do Veria- starożytna
Berea. Przejedziemy przez urodzajne ziemie
starożytnej Macedonii podziwiając największe
w Grecji uprawy brzoskwiń i moreli. W mieście
Veria zatrzymamy się przy tzw. bemie czyli
miejscu, gdzie Apostoł Paweł przemawiał do
mieszkańców miasta. Zobaczymy ciekawą
mozaikę przedstawiająca św. Pawła i jego
pomnik. Przy bemie zostanie odprawiona
msza święta. Z Verii przejedziemy do Salonik,
drugiego co do wielkości miasta w Grecji,
liczącego około 1 miliona mieszkańców. W
Salonikach zwiedzanie zaczniemy od Białej
Wieży, która jest symbolem miasta i została
zbudowana w czasach Sulejmana Wielkiego.
Spacerkiem przejdziemy przez miasto, gdzie
zobaczymy Łuk Galeriusza, Rotundę oraz
największą katedrę w Grecji pod wezwaniem
św. Dimitra. W kościele znajdują się relikwie
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puby, kafejki, sklepy, dla chętnych wieczorne
kąpiele w morzu.

Pawła na kontynent europejski. Zobaczymy
przepiękną mozaikę obok kościoła św.
Mikołaja. Odczytanie fragmentu z Dziejów
Apostolskich. W mieście zobaczymy również
bardzo dobrze zachowany akwedukt z czasów
Sulejmana Wielkiego, Cytadelę oraz liczne
domy bogatych handlarzy tytoniem z XVIII
wieku.

Dzień 8, 26.09.2019, czwartek
Po o śniadaniu wyjazd do Koryntu. Po drodze
zatrzymamy się, aby zobaczyć Kanał Koryncki,
jedno z ciekawszych rozwiązań technicznych
XIX wieku. Zwiedzimy starożytny Korynt - w
czasach antycznych miejsce kultu Apollina.
Będziemy podziwiać pozostałości po świątyniach z czasów rzymskich i bizantyjskich.
Pośród starożytnych ruin uwagę chrześcijan
szczególnie zwraca tzw. bema - czyli trybuna miejsce gdzie Apostoł Paweł przemawiał do
Koryn an i gdzie był sądzony. W tym miejscu
odczytamy tzw. hymn do miłości św. Pawła.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja.

Dzień 7, 25.09.2019, środa
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd na
Meteory - centrum klasztornego
zawieszonego w chmurach, ósmy cud świata
wpisany na światową listę dziedzictwa
kulturowego UNESCO. Po drodze zatrzymamy
się w Wąwozie Tempi, gdzie odwiedzimy
wykuty w skale kościółek św. Paraskievi, która
w Grecji jest patronką osób niewidomych.
Obok kościółka znajduje się święte źródełko z
wodą, która ma właściwości lecznicze.
Przejedziemy przez miasto Laryssa, Trikala i
zatrzymamy się w miasteczku Kalambaka, u
stóp Meteor, gdzie zawitamy do pracowni ikon
bizantyjskich. W pracowni zapoznamy się z
procesem pisania ikon. W sklepie, obok
pracowni, możliwość zakupu ikon
bizantyjskich oraz ikon pisanych na potrzeby
Polaków (św. Jan Paweł II, Matka Boska
Częstochowska, św Wojciech, Ojciec Pio i
inne). Główny punkt naszego programu to
klasztory zbudowane na słupach skalnych. Z
dwudziestu czterech klasztorów powstałych w
X I V- X V I wieku p ozo stało tylko sześ ć
klasztorow. Wszystkie te klasztory zobaczymy
z pokładu naszego autokaru, zatrzymamy się
również w miejscach widokowych, aby zrobić
c i e kawe zd j ę c i a . J e d e n z k l a sz to rów
odwiedzimy wewnątrz, gdzie będziemy
podziwiać architekturę bizantyjską, liczne
ikony, stare biblie, naczynia liturgiczne i inne.
Przejazd do Kamena Vourla - urokliwego
miasteczka położonego nad brzegiem Morza
Egejskiego. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja. Wieczorny spacer promenadą
wzdłuż morza, gdzie mamy liczne tawerny,

Dzień 9, 27.09.2019, piątek
Po śniadaniu wyjazd na urokiwą zieloną wyspę
Skiathos, gdzie kręcono ujęcia do ﬁlmu
"Mamma mia". Na wyspie zatrzymamy się na
plaży Koukounaries ze złotym piaskiem. Plaża
zaliczana do jednych z dziesięciu
najpiękniejszych plaż na świecie. Około 2
godzin czasu wolnego na plażowanie i sporty
wodne. Następnie popłyniemy wzdłuż wyspy
p o d z i w i a j ą c l i c z n e p l a że i p r zy ro d ę .
Zatrzymamy się w stolicy wyspy, która też
nazywa się Skiathos. W miasteczku zobaczymy
twierdzę Bourdzi, wzgórze Zegarowe, dom muzeum wielkiego greckiego pisarza
Papadiaman sa oraz ciekawą wyspiarską
architekturę z licznymi egzotycznymi
kwiatami. Na statku dla uprzyjemnienia
podróży mamy dwa programy, w jedną stronę
Ouzo Party, w drodze powrotnej Metaxa Party.
Pokazy tańców, degustacja ouzo i metaxy oraz
wspólna zabawa. Powrót do hotelu na
obiadokolację.

Dzień 10, 28.09.2019, sobota
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do
Aten. W Atenach zwiedzanie zaczniemy od
stadionu Kalimarmaro, na którym odbyły się
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Te r m o p i l a c h - m i e j s c u j e d n e j z
najważniejszych starożytnych bitew, aby
oddać hołd Leonidasowi i 300-u Spartanom.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.

pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie w
1896 roku. Zwiedzimy Akropol, gdzie
będziemy podziwiać budowle antyku:
Propyleje, Parthenon, świątynię Nike,
Erechtejon, świątynię Zeusa Olimpijskiego
oraz teatr Dionysiosa. Pod Akropolem
zatrzymamy się koło Areopagu, gdzie nauczał
św. Paweł. Przejdziemy przez stare miasto
zwane Plaka, gdzie zobaczymy Grecką Agorę,
Wieżę Wiatrów, Rzymską Agorę, Bibliotekę
Hadriana, Katedrę Ateńską. Zatrzymamy się
przy Parlamencie, aby zobaczyć zmianę warty
przy grobie Nieznanego Żołnierza. Przejazd do
hotelu w Paralia. Po drodze zatrzymamy się w
Cena:

2650 zł

Dzień 11, 29.09.2019, niedziela
Ś n i a d a n i e , p r ze j a zd d o B u d a p e s z t u ,
obiadokolacja i nocleg w Budapeszcie.

Dzień 12, 30.09.2019, poniedziałek
Śniadanie, zwiedzanie Budapesztu do godz.
12.00. Powrót do Szczecina około godziny
24.00

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy turystycznej
- opiekę pilota / przewodnika w języku polskim
- noclegi z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje,
pokoje 2, 3 os., hotele w Grecji 3*)
- składkę na TFG
- ubezpieczenie TU Europa KL, NNW
Dodatkowo płatne bilety wstępu 70 EUR (+ dla chętnych
rejs piracki dopłata 20 EUR )
*Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie,
** Kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru. Minimalna ilość osób 35

Pielgrzymka do Medjugorie
22-30.09.2019
wodospad to Veliki Slap mierzący 78m.
Następnie przejazd do Medjugorie, wieczorna
adoracja, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 1, 22.09.2019, niedziela
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o godz.
3:40. Wyjazd o godz. 4:00. Przejazd w okolice
Zagrzebia, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3, 24.09.2019, wtorek
Śniadanie, dzień w Medjugorie poświęcony na
osobiste reﬂeksje i modlitwy. W kościele św.
Jakuba zobaczymy witraże ukazujące 14 scen z
życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z
objawieniami. Udział w Mszy Świętej. Wejście
na Górę Objawień – miejsca pierwszych
objawień gdzie Matka Boża przekazała
Widzącym orędzie pokoju. Zgodnie z relacją

Dzień 2, 23.09.2019, poniedziałek
Śniadanie, przejazd do największej atrakcji
turystycznej Chorwacji - Parku Narodowego
Jeziora Plitwickie, wpisanego na listę
światowego dziedzictwa przyrodniczego
UNESCO. Na terenie parku położonych jest 16
tarasowych jezior połączonych strumieniami z
92 wodospadami i kaskadami. Największy
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nocleg w Medjugorie.

sześciu widzących, objawienia te utrzymują się
do dziś. U podnóża góry znajduje się jeszcze
jedno miejsce objawień, na którym
postawiono Niebieski Krzyż. Udział w
wieczornym programie modlitewnym
sanktuarium. Czas pobytu w tym miejscu
owocuje często osobistą przemianą serc
pielgrzymów. Obiadokolacja, nocleg.

Wczesne wyjście na Drogę Krzyżową na Górze
Kr i zeva c * . Ś n i a d a n i e , c za s wo l ny n a
indywidualną modlitwę. Popołudniowa
międzynarodowa Msza Św. Obiadokolacja i
nocleg w Medjugorie.

Dzień 4, 25.09.2019, środa

Dzień 7, 28.09.2019, sobota

Śniadanie, przejazd do Mostaru, zwiedzanie
tego urokliwego miasta m.in.: Katedra NMP
Matki Kościoła, starego miasta oraz przepięknej panoramy miasta. Następnie przejazd do
Wodospadów Kravice, gdzie znajduję się
grupa wodospadów położona wzdłuż rzeki
Trebižat Wodospady rozciągają się na ponad
100 metrach szerokości, a spadek poziomu
dochodzi do 25 m. Wodospady powstały
wskutek akumulacji trawertynu. Obiadokolacja, nocleg w Medjugorie.

Śniadanie, całodniowy pobyt na Riwierze
Makarskiej – Baska Voda. Baska Voda to mała
m i e j s co wo ś ć p o ł ożo n a p r zy j e d n e j z
najpiękniejszych plaż na wybrzeżu Adriatyku,
uroku dodaje sąsiedztwo gór Biokovo.
Wypoczynek na morzem. Obiadokolacja i
nocleg w Medjugorie.

Dzień 6, 27.09.2019, piątek

Dzień 8, 29.09.2019, niedziela
Śniadanie, Msza Św. przejazd do Blagaj**
którego najbardziej znaną atrakcją jest
klasztor derwiszów, wybudowany już w 1470
r., w stylu o omańskim, ustawiony niezwykle
malowniczo u podnóża wznoszącej się na
wysokość 200 m skały. Tutaj swój początek ma
też rzeka Buna, której źródło jest jednym z
największych nasileń w Europie, woda
wypływa z niego w ilości aż 43 tys. litrów na
sekundę, co sprawia, że z jaskini wypływa już
prawdziwa rwąca rzeka. Przejazd w okolicę
Zagrzebia. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5, 26.09.2019, czwartek
Śniadanie, przejazd do Polcitelj, niewielkiej,
malowniczej miejscowości, która zainteresuje
wszystkich swoją specyﬁczną architekturą i
atmosferą przywodzącą na myśl orientalny
klimat osmańskiej Turcji, która władała
niegdyś tym regionem. Nie obowiązuje tu ruch
kołowy, więc zwiedzanie odbywa się tylko i
wyłącznie pieszo, co nadaje dodatkowego
uroku miastu. Wspomniana orientalna,
egzotyczna zabudowa miasta pochodzi
głównie z okresu panowania tureckiego i
wpisana została na listę UNESCO. Powrót,
modlitwy wieczorne (różaniec, Msza Św.,
modlitwa o uzdrowienie), Obiadokolacja i

Cena:

1600 zł

Dzień 9, 30.09.2019, poniedziałek
Śniadanie, Msza Święta w hotelu, następnie
całodniowy przejazd do Polski, planowany
powrót do Szczecina około godziny 22:00.

Cena obejmuje:
- przejazd autokarem klasy turystycznej
- noclegi wraz z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje)
- opiekę pilota
- ubezpieczenie TU Europa KL NNW
- składkę na TFG

- 34 -

INFORMACJE DODATKOWE:
- dodatkowo płatne bilety wstępów,
taksy klimatyczne - 30 EUR
- kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie.
*wyjście na Drogę Krzyżową jest około godz. 4 tej rano,
należy zabrać buty sportowe z grubszą podeszwą, warto
zabrać latarkę oraz coś do picia. Droga Krzyżowa trwa
około 4,5 h.
** Aby móc wejść i zwiedzić klasztor należy pamiętać
o stosownym ubiorze: zakryte ramiona u wszystkich,
u mężczyzn spodnie co najmniej za kolana, u kobiet
zakryte nogi i głowa.

Pielgrzymka do Hiszpanii i Portugalii
30.09.2019-10.10.2019 (autokar+samolot)
indywidualna modlitwę oraz możliwość
kąpieli w cudownej wodzie. Obiadokolacja i
nocleg w Lourdes.

Dzień 1, 30.09, poniedziałek
Zbiórka przy Katedrze Szczecińskiej o godz.
22:30. Wyjazd o godz. 23:00. Przejazd w
kierunku Paray Le Monial, Msza Św.
Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5, 04.10, piątek

Śniadanie, przejazd do Paray Le Monial,
miejsca Kultu Najświętszego Serca
Jezusowego, zapoczątkowanego przez
miejscowe zakonnice, Marguerite - Marie
Alacoque. Nawiedzenie Bazyliki Sacre Coeur.
Następnie wizyta w Ars, miejsca niezwykłej
posługi Jana – Marii Vianneya, świętego
Proboszcza z Ars. Przejazd do La Sale e.
Procesja różańcowa w samym sercu Alp,
miejscu objawień Matki Bożej.

Śniadanie, przejazd do Saragossy w Hiszpanii.
Miejsca, gdzie znajduję się Bazylika – Nuestra
Senora del Pilar (Matki Bożej na Kolumnie). To
tutaj Matka Boska przekazała Pilar- kolumnę
Apostołowi Jakubowi, 2 stycznia 40r., gdy ten
w ą t p i ł j u ż w s w o j e n a u k i . N a ka za ł a
wybudować kościół i głosić słowo dalej.
Bazylika jest uznawana za pierwszy na świecie
kościół Maryjny, do dziś jest to ulubiona
Bazylika wielu Hiszpanów, zwłaszcza tych
miejscowych. Msza Św. Obiadokolacja i nocleg
w okolicy Burgos.

Dzień 3, 02.10, środa

Dzień 6, 05.10, sobota

Śniadanie. Przejazd do Lourdes największego
sanktuarium Francji, miejsca objawień Matki
Boskiej św. Bernadecie. Udział w wieczornej
procesji z lampionami, obiadokolacja i nocleg
w Lourdes.

Śniadanie, przejazd do Burgos, nawiedzenie
największej Katedry w kraju, której początki
s ięga j ą X I I I w ieku . Wp is a n a n a listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Katedra ta
jak i pozostałe na naszym szlaku znajduję się na
Camino de San ago - drodze św. Jakuba, która
jest najbardziej znaną na świecie trasą
pielgrzymkową. Obiadokolacja i nocleg w
San ago de Compostela.

Dzień 2, 01.10, wtorek

Dzień 4, 03.10, czwartek
Śniadanie, całodniowy pobyt w Lourdes, Msza
Św. Nawiedzenie sanktuarium, czas na
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Matki Boskiej, trójce dzieci : Łucji, Hiacyncie i
Franciszkowi z 1917 roku. Czas na indywidualną modlitwę oraz udział w wieczornej
procesji. Obiadokolacja i nocleg w Fa mie.

Dzień 7 , 06.10, niedziela
Śniadanie, Msza Św. i nawiedzenie Bazyliki w
San ago de Compostela, gdzie znajduje się
grób św. Jakuba Apostoła. Całodniowy pobyt
w sanktuarium, obiadokolacja i nocleg w
San ago de Compostela.

Dzień 10, 09.10, środa
Śniadanie, przejazd do Nazare – Sanktuarium
Matki Bożej z Nazare, Msza Św. następnie
chwila czasu wolnego nad oceanem. Powrót
do Fa my. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8, 07.10, poniedziałek
Śniadanie, przejazd do Portugalii, nawiedzenie
jednego z najsłynniejszych miast w kraju –
Porto. Znanego z azulejos - wypalanych płytek
służących do dekoracji domów oraz najsłynniejszego wina Portugalii. Msza Św. W jednym
z kościołów. Przejazd, obiadokolacja i nocleg w
Fa mie. *możliwość udziału w wieczornej
procesji z lampionami.

Dzień 11, 10.10, czwartek
Śniadanie, przejazd do Lizbony, stolicy
Portugalii, nawiedzenie najważniejszych
atrakcji miasta, Msza Św. Czas zwiedzania
uzależniony będzie od godziny wylotu.
Przejazd na lotnisko, odprawa i powrót do
Berlina. Z Berlina transfer autokarowy pod
Katedrę w Szczecinie.

Dzień 9, 08.10, wtorek
Śniadanie, Msza Św. i pobyt w Sanktuarium
Matki Boskiej Fa mskiej, najsłynniejszym
sanktuarium w Europie. Miejsce objawień

Cena:

1850 zł
+

450 EUR

Cena obejmuje:
- noclegi wraz z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacja,
pokoje 2,3 os.)
- opiekę pilota/przewodnika
- ubezpieczenie
- przejazd autokarem klasy turystycznej
- bilet lotniczy na trasie Lizbona-Berlin oraz transfer
z lotniska do Szczecina
- składkę na TFG
Cena nie obejmuje:
Biletów wstępu ok. 30 EUR
*kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie,
** dokładne godziny lotów zostaną podane
po potwierdzeniu przez linie lotnicze

- 36 -

Pielgrzymka do Hiszpanii i Portugalii
11-21.10.2019 (samolot+autokar)
w ą t p i ł j u ż w s w o j e n a u k i . N a ka za ł a
wybudować kościół i głosić słowo dalej.
Bazylika jest uznawana za pierwszy na świecie
kościół Maryjny, do dziś jest to ulubiona
B a zy l i ka w i e l u H i sz p a n ów, zw ł a szc za
miejscowych oraz jedna z największych i
n a j w a ż n i e j s z y c h w k r a j u . M s z a Ś w.
Obiadokolacja i nocleg w Lourdes we Francji,
możliwość udziału w wieczornej procesji z
lampionami.

Dzień 1, 11.10.2019, piątek
Zbiórka przy Katedrze Szczecińskiej, transfer
na lotnisko. Wylot do Portugalii. Po przylocie
przejazd do Fa my. Obiadokolacja, nocleg.
Możliwość udziału w wieczornej procesji z
lampionami.

Dzień 2, 12.10.2019, sobota
Śniadanie, dla chętnych przejazd do Nazare –
sanktuarium matki Bożej z Nazare Msza Św.
Obiadokolacja i nocleg w Fa mie.

Dzień 7, 17.10.2019, czwartek
Śniadanie, całodniowy pobyt w Lourdes, Msza
Św. Nawiedzenie sanktuarium, czas na
indywidualna modlitwę oraz możliwość
kąpieli w cudownej wodzie. Obiadokolacja i
nocleg w Lourdes.

DZIEŃ 3, 13.10.2019, niedziela
Śniadanie, udział w uroczystościach w
Sanktuarium Matki Boskiej Fa mskiej z okazji
rocznicy objawień Matki Boskiej, trójce dzieci:
Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi z 1917 roku.
Czas na indywidualną modlitwę oraz udział w
wieczornej procesji. Obiadokolacja i nocleg w
Fa mie.

Dzień 8, 18.10.2019, piątek
Śniadanie. Całodniowy pobyt w Lourdes.
Obiadokolacja i nocleg w Lourdes.

Dzień 4, 14.10.2019, poniedziałek

Dzień 9, 19.10.2019, sobota

Śniadanie, przejazd do jednego z
najsłynniejszych miast w kraju – Porto.
Znanego z azulejos - wypalanych płytek
s ł u ż ą c yc h d o d e ko ra c j i d o m ó w o ra z
najsłynniejszego wina Portugalii. Msza Św. w
jednym z kościołów. Przejazd, obiadokolacja i
nocleg w San ago de Compostela w Hiszpanii.

Śniadanie. Przejazd do La Sale e. Procesja
różańcowa w samym sercu Alp, miejscu
objawień Matki Bożej. Obiadokolacja i nocleg
w La Sale e.

Dzień 10, 20.10.2019, niedziela
Śniadanie, przejazd do Ars, miejsca niezwykłej
posługi Jana – Marii Vianneya, świętego
Proboszcza z Ars. Następnie przejazd do Paray
Le Monial, miejsca Kultu Najświętszego Serca
Jezusowego zapoczątkowanego przez
miejscowe zakonnice, Marguerite - Marie
Alacoque. Nawiedzenie bazyliki Sacre Coeur.
Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5, 15.10.2019, wtorek
Śniadanie, Msza Św. i nawiedzenie Bazyliki w
San ago de Compostela, gdzie znajduje się
grób św. Jakuba Apostoła. Całodniowy pobyt
w sanktuarium. Obiadokolacja i nocleg w
okolicy Saragossy.

Dzień 6, 16.10.2019, środa

Dzień 11, 21.10.2019, poniedziałek

Śniadanie, przejazd do Saragossy, miejsca
gdzie znajduję się Bazylika – Nuestra Senora
del Pilar (Matki Bożej na Kolumnie). To tutaj
Matka Boska przekazała Pilar - kolumnę
Apostołowi Jakubowi, 2 stycznia 40 r., gdy ten

Śniadanie i wczesny wyjazd. Przejazd
tranzytowy do Szczecina. Planowana godzina
powrotu około północy
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Cena:

1850 zł
+

450 EUR

Cena obejmuje:
- noclegi wraz z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje,
pokoje 2 os)
- opiekę pilota/przewodnika
- ubezpieczenie
- przejazd autokarem klasy turystycznej
- bilet lotniczy na trasie Berlin - Lizbona oraz transfer
na lotnisko do Berlina
- składka na TFG
Cena nie obejmuje:
Biletów wstępu ok. 30 EUR
*kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie,
** dokładne godziny lotów zostaną podane
po potwierdzeniu przez linie lotnicze

Pielgrzymka do Gruzji i Armenii
12.10.2019-23.10.2019
Dzień 1, 12.10.2019, sobota

Dzień 3, 14.10.2019, poniedziałek

Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej, wyjazd
do Warszawy na lotnisko. Nocny przelot do
Tbilisi.

Śniadanie. Przejazd Gruzińską Drogą Wojenną
do Mcchety, starożytnej stolicy i centrum
religijnego Gruzji. Odwiedzimy Monastyr
Jvari (VI-VII w), Katedrę Sve Cchoveli (XI w.),
gdzie zakopany jest całun Chrystusa. Czas
wolny. Następnie przejedziemy przez przełęcz
Jwari (2395m n p m) do Stepantsmindy i górę
Kazbek (5047 m n.p.m.). Przejazd jeepami do
XIV wiecznej cerkwi Sameba. Powrót do
hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 2, 13.10.2019, niedziela
Wczesny przylot do Gruzji. Przejazd do hotelu.
Śniadanie i czas na odpoczynek. Zwiedzanie
Tbilisi stolicy Gruzji: świątynia Metechi z XIII
w., tuż obok cerkwi usytuowany jest pomnik
założyciela miasta – króla Wachtanga
Gorgasali. Przejazd kolejką linową na wzgórze
miasta, gdzie znajduje się Twierdza Narikala,jedna z najstarszych fortyﬁkacji w Tbilisi
Następnie zobaczymy pomnik Matki Gruzji,
Bazylikę Anczischa , Katedrę Sioni. Przejście
na Plac Wolności ze złotym pomnikiem św.
Jerzego – patrona Gruzji i aleję Rustawelego tu toczy się główny nurt życia miasta, to przy
niej znajduje się wiele ważnych dla miasta
budynków i urzędów, niezliczona ilość kafejek,
sklepów z pamiątkami, straganików. Kolacja w
tradycyjnej restauracji z pokazem gruzińskich
tańców ludowych i śpiewów. Nocleg. Powrót
do hotelu. Nocleg.

Dzień 4, 15.10.2019, wtorek
Śniadanie. Wyjazd do Kutaisi. Mijamy
twierdzę Ananuri (X V I-X V I I w.). Dalej
kierujemy się w stronę Gori. Wizyta w
skalnym mieście Uplisciche, jednej z
pierwszych osad ludzkich na Kaukazie z I tys.
p.n.e. Spacerując po skalnym mieście można
sobie wyobrazić jego dawną świetność.
Zwłaszcza stając w jego najwyższym punkcie i
przyglądając się roztaczającemu się wokół nas
widokowi. Tak, wybór tego miejsca na pewno
nie był przypadkowy. Góry, rzeka, przestrzeń,
naturalne jaskinie i skała nadająca się do kucia.
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dotąd przed oczyma wrogów, a system
nawadniający zniszczony. Miasto częściowo
odbudowano, ale przestało ono pełnić funkcje
obronne, zostało już tylko klasztorem. Do
kompletnego upadku skalnego miasta
przyczynili się Persowie, szach Tachmasp w
XVI wieku pokonał walczących tu Gruzinów i
splądrował klasztor. Przekroczenie granicy w
Bawra. Zmiana autokaru. Przejazd do
Erywania. Kolacja w restauracji. Nocleg.

Miejsce strategiczne. Przejazd przez miasto
Gori, znane jako miejsce urodzin Józefa Stalina
(Iosifa Dżugaszwili). Przejazd do Kutaisi.
Zakwaterowanie. Kolacja w hotelu. Nocleg.

Dzień 5, 16.10.2019, środa
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd do Batumi. Krótki spacer po miescie i
panoramiczne zwiedzanie największych
symboli miasta - nadmorski bulwar, rzeźba Ali
i Nino, wieża chachy, Latarnia morska, Wieża
Alfabetu, Plac Agronautów z posągiem
Medei, Zegar astronomiczny. Czas wolny.
Powrót do Kutaisi. Kolacja w hotelu. Nocleg.

Dzień 8, 19.10.2019, sobota

Dzień 7, 18.10.2019, piątek

Śniadanie. Zwiedzanie zaczniemy od wycieczki
po Erywaniu. Zobaczymy najważniejsze
zabytki stolicy Armenii, odwiedzając m.in.:
Plac Republiki oraz Kaskadę z rzeźbą
światowej sławy artysty – Fernandno Botero i
pomnik Matki - Armenii, skąd rozpościera się
imponujący widok na świętą górę Ararat.
Zwiedzimy Wernisaż – targ pamiątek, dzieł
sztuki , położony w jednej z uliczek Erywania.
P r ze j a zd d o Ec z m i a d zy n u – c e nt r u m
ormiańskiego chrześcijaństwa. Legenda głosi,
że miejsce budowy świątyni wskazał sam
Chrystus. Nazwa świątyni tłumaczona jest jako
„miejsce zstąpienia Syna Jednorodzonego”.
Zwiedzanie głównej katedry (pierwszy kościół
zbudowano tu w 301 roku). Odwiedzimy
również fabrykę Yerevan Brandy, wraz z
degustacją tego legendarnego napoju.
Uroczysta kolacja w restauracji z muzyką na
żywo. Nocleg.

Po śniadaniu przejazd do wydrążonego w
skale, imponującego miasta-klasztoru
Wardzia. Po drodze zatrzymamy się przy
pochodzącej z X w twierdzy Chertwisi.
Wardzia była ważnym centrum religijnopolitycznym, była twierdzą nie do zdobycia i
miastem ukrytym w skałach. W mieście
zainstalowano skomplikowany system
nawodnień pobliskich pól uprawnych. Jedyny
dostęp do klasztoru zapewniało kilka dobrze
ukrytych tuneli blisko rzeki Mtkwari.
Zniszczyło miasto trzęsienie ziemi w 1283
roku. Odsłonięte zostało jej wnętrze schowane

Dzień 9, 20.10.2019, niedziela
Śniadanie w hotelu. Rano udamy się na
wycieczkę do jednej z głównych atrakcji
turystycznych Armenii – wykutego w skale
klasztoru Geghard oraz pogańskiej świątyni
Garni pochodzącej z I w n.e. Uważa się
również, że to właśnie w kompleksie Geghard
trzymana była Święta Włócznia , przywieziona
do Armenii przez apostoła św. Tadeusza w I
wieku. Dzisiaj setki ludzi odwiedza to miejsce i
pije krystalicznie czystą, cudowną wodę
płynącą ze źródła wewnątrz jednego z

Dzień 6, 17.10.2019, czwartek
Po śniadaniu przejazd do Gela - zwiedzanie
położonego w malowniczym wąwozie,
doskonale zachowanego średniowiecznego
monastyru Gela (na liście UNESCO) –
niegdyś ważnego centrum kulturalnego,
religijnego i naukowego, miejsca narodzin
gruzińskiej myśli renesansowej. Zwiedzanie
Katedry Bagra z XI w – symbolu zjednoczenia
kraju. Przejazd przez malownicze tereny
górskie Mesche i do Bordżomi. Po przyjeździe
do Bordżomi wizyta w parku zdrojowym i
możliwość testowania słynnej wody
m i n e ra l n e j . P r ze j a zd d o A c h a l c i c h e .
Zakwaterowanie. Kolacja w hotelu. Nocleg.
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jeziora Sevan – jednego z największych jezior
ulokowanych tak wysoko nad poziomem
morza na świecie (1900 m n.p.m.), które
często określane jest mianem "Perły Armenii".
Przy odrobinie szczęścia, będziemy świadkami
zmiany kolorów wody. Zwiedzanie Klasztoru
Sewanawank. Powrót do Erywania. Kolacja i
nocleg w hotelu.

kościołów. Dodatkową atrakcją są komnaty
klasztoru, które zostały wykute w litej skale,
przez co posiadają wyjątkową akustykę i
dlatego tutaj odbywają się koncerty
ormiańskich chórów. Dodatkowo wybierzemy
się na wycieczkę samochodami z napędem
4x4, aby zobaczyć wspaniałe formacje
wulkaniczne- "Symfonia kamieni". Na obiad
udamy się do prywatnego domu w Garni, z
którego rozpościera się niesamowity widok na
świątynię. Gospodarze pokażą nam jak
przygotować ormiański, płaski chleb "Lavash"
ztandoori, który następnie skosztujemy. Po
obiedzie wrócimy do Erywania, gdzie
odwiedzimy targ z różnorodnymi świeżymi i
suszonymi owocami. Kolacja w restauracji.
Nocleg.

Dzień 11, 22.10.2019, wtorek
Śniadanie w hotelu. Trasa kolejnej wycieczki
prowadzi przez równiny Ararat, gdzie
dopłynęła Arka Noego i według legendy było
to pierwsze miejsce, w którym Noe zasadził
winorośl po tym, jak zszedł z arki. Zatrzymamy
się również w średniowiecznym Klasztorze
Khor Virap i, jeśli pozwoli na to pogoda,
będziemy mieli wyjątkowy widok na całą
równinę. Jadąc przez malowniczy wąwóz
dotrzemy również do rodzinnej winnicy w
Areni, gdzie odbędzie się degustacja różnego
rodzaju win gronowych i owocowych oraz
wódek owocowych domowej produkcji.
Następnie udamy się do Klasztoru Noravank,
który znajduje się na wzgórzu krętego
wąwozu, wśród różowych klifów. Powrót do
Erywania. Czas wolny. Uroczysta kolacja w
restauracji z muzyką na żywo. Nocleg.

Dzień 10, 21.10.2019, poniedziałek
Śniadanie w hotelu. Wizyta w
Matenadaranie - muzeum, w którym zgromadzono najważniejsze zabytki piśmiennictwa
ormiańskiego. Są tutaj przepiękne starodruki,
dokumenty, ormiańskie biblie i rękopisy z V
wieku naszej ery! Zwiedzających wita posąg
M e s ro p a M a s z t o c a ( t w ó rc y a l fa b e t u
ormiańskiego). Dalej wybierzemy się w podróż
do pięknej doliny otoczonej górami Małego
Kaukazu. W miejscowości wypoczynkowej
Dilijan udamy się na spacer po zabytkowej
ulicy, przy której ulokowane są budynki
pochodzące z XIX wieku, w których można
odnaleźć warsztat ceramiczny oraz pracownię
snycerzy. Następny przystanek to półwysep

Cena:

5200 zł

Dzień 12, 23.10.2019, środa
Przygotowanie do powrotu do Polski, godz.
2.30 w nocy wyjazd na lotnisko, wylot do
Warszawy.

Cena obejmuje:
- bilety lotnicze, bagaż rejestrowany
- transfer ze Szczecina na lotnisko i powrót
- transport - klimatyzowany autokar podczas zwiedzania
- zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach
2-osobowych z łazienkami 2 noclegi w Tbilisi,
1 w Achalciche, 1 w Gudauri, 2 w Kutaisi, 5 w Erywaniu
- wyżywienie: śniadania - 10 - w hotelach; obiad
u gospodarza w Garni - 1; kolacje - 10 - w tym kolacja
z winem w tradycyjnej restauracji z pokazem gruzińskich
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tańców i programem folklorystycznym w Tbilisi i kolacja
z pokazem folklorystycznym w Erywaniu;
- degustacja 2 rodzajów koniaku w Erywaniu,
wytwórnia „ARARAT“
- degustacja 5 rodzajów wina w Areni
- warsztat przygotowania ormiańskiego chleba "Lavash"
ztandoori
- tour samochodami terenowymi w Kazbegi (4X4)
- tour Samochodami terenowymi w Garni do kanionu
„Symfonia Kamieni” (4X4)
- bilety wstępu – twierdza Narikala, Uplisciche, Wardzia,
Bordzomi, Matenadaran, Garni,
- przejazd kolejką linową w Tbilisi
- opiekę pilota / przewodnika w języku polskim
1 butelka wody (0,5l) dziennie /osoba
- składka na TFG
- ubezpieczenie TU Europa KL NNW
Dopłata do pokoju jednoosobowego 255USD
*miejsce wylotu do Gruzji może być zmienione na Berlin
lub Wrocław, miejsce wylotu do Polski może być zmienione
na Tbilisi lub Kutaisi; iIość dni programowych pozostaje
bez zmian.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie,
** Kolejność wpłaty całości kwoty decyduje o kolejności
wsiadania do autokaru. Minimalna ilość osób 35

Pielgrzymka do Ziemi Świętej szlakiem biblijnym
04.11.2019-11.11.2019
pamiątek. Sklep prowadzony jest od lat przez
palestyńskich Chrześcijan. Nawiedzenie
Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota
Narodzenia. Wizyta w Kościele św. Katarzyny.
Przejście do Groty Mlecznej – miejsca, gdzie
najświętsza Maryja Panna karmiąc Jezusa
uroniła kroplę mleka i grota stała się cała biała.
Popołudniu dzień w Ain Karem. Wizyta w
Kościele Nawiedzenia św. Elżbiety. Przejście do
miejsca narodzin Jana Chrzciciela. Powrót do
hotelu. Kolacja i nocleg.

Dzień 1, 04.11.2019, poniedziałek
POLSKA – IZRAEL
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej.
Przejazd na lotnisko, odprawa bagażowo –
biletowa, wylot do Tel Aviv-u. Przejazd do
hotelu kolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 2, 05.11.2019, wtorek
HEBRON -BETLEJEM
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy, miejsca
gdzie Anioł Pasterzom obwieszczał nowinę o
Narodzeniu Jezusa. Przejazd do sklepu z
dewocjonaliami, z możliwością zakupu

Dzień 3, 06.11.2019, środa
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w
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Be age – początek tradycyjnej procesji
Niedzieli Palmowej. Kościół Pater Noster, gdzie
znajdują się majolikowe tablice,
upamiętniające modlitwę, której nauczył nas
Chrystus – Ojcze Nasz. Przejście na punkt
widokowy, na Górze Oliwnej. Zejście do
Kościoła Dominus Flevit, miejsca, gdzie Pan
zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie
Oliwnym – modlitwa Chrystusa w Getsemani
– w Ogrójcu. Następnie wejdziemy do Bazyliki
Wniebowzięcia NMP, z której Maryja została
wzniesiona do nieba. Udamy się także na Górę
Syjon, by nawiedzić Kościół Zaśnięcia NMP.
Nawiedzimy też wieczernik, gdzie Pan Jezus
wraz z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę,
p o d c za s któ re j u sta n ow i ł S a k ra m e nt
E u c h a r ys i i Ka p ł a ń st wa . W te j S a l i
Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, w
dniu Pięćdziesiątnicy. Synagoga, w której
znajduje się Grób Króla Dawida. Powrót do
Hotelu w Betlejem. Kolacja i nocleg.

Dzień 6, 09.11.2019, sobota
TYBERIADA - KANA - GALILEA KAFARNAUM - JEZIORO GENEZARET
Ś n i a d a n i e . Tr a n s fe r n a G ó r ę O ś m i u
Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze.
Przejazd do Tabghi, miejsca gdzie Jezus
rozmnożył chleb i ryby. To tutaj Pan Jezus
nakarmił 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i
dzieci. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego
Piotra. Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów
Chrystusa. W Kafarnaum zobaczymy dom św.
Piotra oraz ruiny Synagogi, której fundamenty
pamiętają pobyt Pana Jezusa w tym mieście.
Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Przerwa na
tradycyjny lunch, rybę Świętego Piotra.
Przejazd do Kany Galilejskie – Sanktuarium
P i e r w s ze g o c u d u J e z u s a , m o ż l i w o ś ć
odnowienia sakramentu małżeństwa.
Przejazd do Betlejem. Kolacja i nocleg.

Dzień 7, 10.11.2019, niedziela
JEROZOLIMA

Dzień 4, 07.11.2019, czwartek
JERYCHO – M. MARTWE

Śniadanie. Wejście bramą Lwów do Starego
Miasta w Jerozolimie. Przejście do kościoła św.
Anny, obok Sadzawki Betesdy, dalej przez
Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza,
gdzie znajdują się dwie pierwsze stacje Drogi
Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi
Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki
M ę k i Pa ń s k i e j . We j ś c i e n a G o l g o tę .
Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie
Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas wolny na
zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez
dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę
Płaczu. Powrót do Hotelu w Betlejem. Kolacja i
nocleg.

Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze
pustynia Wadi Quelt. Odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych w Qaser El–Yehud. Jerycho –
Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój
p o d s y ko m o r ą Z a c h e u s z a i n a p o l u
widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad
Morze Martwe (czas wolny na relaksacyjną
kąpiel ok. 2 h)

Dzień 5, 08.11.2019, piątek
SEBASTA - NABLUS (SZCHEM) - KANA
NAZARET
Śniadanie. Przejazd do Sebasty – ruin miasta
chluby Heroda Wielkiego. Wizyta w Nablusie
przy studni Jakubowej. Wizyta w Kanie
Galilejskiej – Sanktuarium Pierwszego Cudu
Jezusa (odnowienie sakramentu małżeństwa).
Przejazd do Nazaretu – miasta, gdzie Jezus
dorastał. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie
lub Tyberiadzie.

Dzień 8, 11.11.2019, poniedziałek
TEL AVIV –BERLIN /WARSZAWA
Śniadanie. Transfer do Jaﬀy (najstarszego
miasta w Izraelu), nawiedzenie kościoła
Świętego Piotra. Przejazd na lotnisko, odprawa
biletowo- bagażowa, przelot do Polski. Powrót
do Szczecina
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Cena:

3950 zł

Cena obejmuje:
- noclegi wraz z wyżywieniem HB (śniadania obiadokolacje,
hotele 3*, pokoje 2,3 os.)
- polskojęzycznego pilota/przewodnika
- bilet lotniczy do/z Tel Avivu
- transport na miejscu, zgodnie z programem
- ubezpieczenie
- bilety wstępów, napiwki
- składkę na TFG
Cena nie obejmuje:
- transfer na lotnisko 140 zł ze Szczecina i powrót
- dopłata do pokoju 1 os - 240 USD
*Kolejność zwiedzanych obiektów, może ulec zmianie
**W przypadku późnego przylotu w pierwszym dniu
może nie być kolacji

Pielgrzymka do LIBANU – ŚLADAMI ŚW. CHARBELA
4.11.2019-12.11.2019
ANNAJA - JARABTA - SYDON - TYR - MAGDOUCHE - BEJRUT
- NAHER KALB - DOLINA BEKAA - BAALBECK - KSARA
- GROTA JEITA - HARISA - GHAZIR - WADI KADISZA
- BAKAA KAFRA - BASZARRI - BYBLOS
Dzień 3, 6.11.2019, środa

Dzień 1, 4.11.2019, poniedziałek
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej.
Przejazd na lotnisko i przelot do Bejrutu.
Obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie. Przejazd do Sydonu, gdzie
zobaczymy Morski Zamek zbudowany w czasie
krucjat przez krzyżowców, stare miasto,
fabrykę oraz targ mydła z XV w. Następnie
Khan El Franj – karawanseraj zbudowany w
XVII w., obecnie odrestaurowywany. Przejazd
do Tyru, gdzie zobaczymy pozostałe z czasów
rzymskich: starożytny port, łaźnie, rzymską
oraz bizantyjską nekropolię, akwedukt i
hipodrom z II w. Następnie udamy się do
Magdouche, gdzie odwiedzimy sanktuarium
maryjne z kaplicą w grocie i wieżą z pomnikiem
Maryi. Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień 2, 5.11.2019, wtorek
Śniadanie. Zwiedzanie Annaja, które jest
znanym chrześcijańskim centrum pielgrzymkowym ze względu na relikwie św. Szarbela
Machlufa znajdujące się w Monasterze
świętego Marona. św. Szarbel spędził tu
ostatnie lata życia w pustelni pod wezwaniem
świętych Piotra i Pawła. Następnie
odwiedzimy Monastyr Świętego Józefa w
Jarabta – miejsce pochówku i kultu świętej
Ra i – libańskiej zakonnicy. Powrót na
obiadokolację i nocleg.

Dzień 4, 7.11.2019, czwartek
Śniadanie. Zwiedzanie Bejrutu – spacer po
mieście, wykopaliska z czasów rzymskich,
- 43 -

wielu Polaków. Powrót na obiadokolację i
nocleg.

Muzeum Narodowe, wizyta na cmentarzu
polskim, gdzie pochowana jest między innymi
Hanka Ordonówna. Następnie zobaczymy
miejsce nad Naher Kalb – Rzeką Psa z
pamiątkowymi reliefami w skale pozostawionymi przez kolejne wojska zdobywców
począwszy od faraona Ramzesa II. Powrót na
obiadokolację i nocleg.

Dzień 7, 10.11.2019, niedziela
Śniadanie. Przejazd na północ Libanu do Wadi
Kadisza – doliny z wieloma kaplicami,
jaskiniami i pustelniami z dwunastowiecznymi
freskami. Następnie odwiedzimy wioskę
Bakaa Kafra – miejsce urodzenia św. Szarbela.
Przejazd do lasu cedrowego, który wspomniany był w Starym Testamencie oraz do Baszarri
– miasta, gdzie urodził się libański poeta Khalil
Gibran. Znajduje się tu muzeum poety.
Następnie monastyr Kozhaya poświęcony św.
Antoniemu Wielkiemu. Powrót na
obiadokolację i nocleg.

Dzień 5, 8.11.2019, piątek
Śniadanie. Przejazd do Doliny Bekaa,
zwiedzimy Baalbeck – starożytne Heliopolis z
kompleksem świątynnym – największym i
jednym z najlepiej zachowanych przykładów
budowli rzymskich na Bliskim Wschodzie.
Następnie wizyta w Ksara – zwiedzanie i
degustacja wina. Powrót na obiadokolację i
nocleg.

Dzień 8, 11.11.2019, poniedziałek
Śniadanie. Przejazd do Byblos – miasta
założonego w V w. p.n.e., gdzie zobaczymy
Kościół św. Jana Chrzciciela, romański teatr,
zamek krzyżowców. Następnie ponowna
wizyta w Annaja z pustelnią św. Szarbela i
monastyrem św. Maruna. Powrót na
obiadokolację i nocleg.

Dzień 6, 9.11.2019, sobota
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie Groty Jeita
– słynnej dwupoziomowej jaskini – spacer oraz
przejażdżka łódką. Następnie nawiedzimy
Sanktuarium Matki Bożej Pani Libanu w
Harisie. Odwiedzimy również monastyr
Bkerke - siedzibę maronickiego patriarchy.
Następnie przejazd do Ghazir – malowniczego
g ó rs k i e g o m i a ste c z ka z za b y t ko w y m
klasztorem św. Antoniego Padewskiego, w
którym przebywał Juliusz Słowacki, a w czasie
II wojny światowej znalazło tu schronienie

Cena:

1900 zł
+

850 USD

Dzień 9, 12.11.2019, wtorek
Przejazd na lotnisko i wylot do Polski. Powrót
do Szczecina.

Cena obejmuje:
- przelot samolotem w obie strony wraz z opłatami
lotniskowymi
- przejazdy klimatyzowanym autokarem w Libanie
- 8 noclegów w hotelu, pokoje 2 - osobowe z łazienką
- 7 śniadań, 8 obiadokolacji
- opiekę i informację turystyczną pilota
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób
przewlekłych do 20 000 EUR i NNW do 2 000 EUR,
do 10 000 zł w RP
- opłatę na TFG
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UWAGI:
- program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
- niezbędny dokument: paszport (ważny co najmniej
6 miesięcy od daty powrotu, bez stempli Izraela) + wiza
- na obligatoryjne napiwki i nagłośnienie grupy - 40 USD /os.

Pielgrzymka do ETIOPII- SZLAKIEM ABISYŃSKICH
ŚWIĄTYŃ 09.11-22.11.2019
dokładna data zostanie podana po potwierdzeniu terminów
Program jest głównie skoncentrowany na miejscach związanych z początkami i późniejszym
rozwojem e opskiego chrześcijaństwa. Obejmuje on tzw. północny szlak historyczny, który wiedzie
poprzez trzy dawne stolice abisyńskie i inne miejsca związane z kształtowaniem się religijnej i
narodowej tożsamości kraju. Podczas pielgrzymki nie pominiemy zatem żadnej ze sztandarowych
atrakcji takich jak: skalne kościoły w Lalibeli, monastyry na jeziorze Tana, pałace w Gonder, stele w
Aksum oraz najważniejsze kościoły w Addis Abebie. Zobaczymy jednak znacznie więcej.
Ciekawostkami będą wizyty w skalnych kościołach prowincji Tigraj, w najstarszej w E opii świątyni
w Yeha, w żydowskiej wiosce oraz w najstarszym meczecie. Odskocznią od zabytków i budowli
sakralnych będzie wycieczka w przepiękne góry Simien, rejs po jeziorze, wizyta nad wodospadami
Tis Isat, safari w najstarszym parku narodowym kraju oraz relaks przy gorących źródłach.

ADDIS ABEBA - BAHAR DAR - DEBRE LIBANOS - WODOSPADY TIS ISAT - GONDER DEBARK - WIOSKA FELASZY - GÓRY SIMIEN - AKSUM - HAWZIEN - ADIGRAT LALIBELA - AWASH - ADDIS ABEBA

Zbiórka przy Katedrze Szczecińskiej. Przejazd
na lotnisko ,przelot do Addis Abeba.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Katedry św. Trójcy, gdzie został pochowany
ostatni cesarz E opii, Muzeum Narodowego
(tam można zobaczyć szkielet naszej prababki
– Lucy). Nocleg.

Dzień 2, 10.11.2019, niedziela

Dzień 3, 11.11.2019, poniedziałek

Zwiedzanie stolicy E opii. To prawdziwa
metropolia, siedziba wielu międzynarodowych instytucji m. in. Unii Afrykańskiej.
Zwiedzanie dzielnicy Piazza – dzielnicy
założonej kiedyś przez Włochów, dziś
rozrywkowego centrum Addis i mekki
globtroterów z całego świata. Zwiedzanie
m.in. Kościoła św. Jerzego, tam koronowany
był ostatni cesarz E opii - Haile Sellasie,
muzeum kościelnego z bogatą kolekcją
religijną i patriotyczną, pałacu Haile Sellasie,

Przejazd do uniwersyteckiego miasta Bahar
Dar położonego nad największym jeziorem
E opii - J.Tana. Po drodze podziwianie
przełomu Nilu Błękitnego, (często
porównywanego z Wielkim Kanionem w
A m e r yc e ) , k tó re go b r ze g i ł ą c z ą d wa
strategiczne mosty, z jednego z nich można
podziwiać ten cud natury oraz krótki postój w
Debre Libanos, niegdyś najważniejszego
e opskiego klasztoru – rozsławione przez
świętego Tekle Haimanota, tzw. jednonogiego
świętego. Nocleg.

Dzień 1, 09.11.2019, sobota

- 45 -

pierwszej stolicy E opii. Tu narodziło się w V
wieku chrześcijaństwo e opskie, tu znajdują
się największe odkrycia archeologiczne kraju,
kilka z nich podobno pamięta czasy Królowej
Saby i tu spoczywa Arka Przymierza. To trudna,
czasochłonna, ale też, bez wątpienia,
najpiękniejsza droga górska w E opii.
Popołudniowe zwiedzanie najważniejszych
zabytków Aksum. Zobaczymy stele nagrobne
w kształcie wieżowców, pałace królewskie,
cesarskie grobowce, łaźnie Królowej Saby oraz
muzeum archeologiczne. Nocleg.

Dzień 4, 12.11.2019, wtorek
Wycieczka nad wodospady Tis Isat co znaczy
„dymiąca woda” – drugich co do wielkości w
Afryce. Spacer w towarzystwie dzieci,
sprzedawców i samozwańczych przewodników na punkt widokowy, skąd rozpościera się
widok na spienione warkocze Błękitnego Nilu.
Trasa wiedzie przez XVI-wieczny portugalski
most, zbudowany przez Jezuitów. Po południu
rejs po jeziorze Tana - największym w E opii podziwianie fauny (możliwość zobaczenia
pelikanów, rybołowów i hipopotamów).
Zwiedzanie XVI-wiecznych monastyrów na
płw. Zege i na wyspach, gdzie czas jakby
zatrzymał się od momentu ich budowy:
Kebran Gabryel (panowie) i Ente Jesus (panie).
Powrót do Bahar Dar. Nocleg.

Dzień 8, 16.11.2019, sobota
Dodatkowe zwiedzanie miasta. Wizyta w
Kościele św. Marii z Syjonu. Tam został
zbudowany pierwszy chrześcijański kościół na
ziemi e opskiej. Na jego terenie przechowywana jest do dziś najcenniejsza e opska
relikwia – Arka Przymierza. Koło południa
p r ze j a zd d o H a w z i e n – m i a s t e c z ka
położonego w sercu prowincji Tigraj, sławnej z
przepięknie malowanych, wyżłobionych w
skale i czasami trudno dostępnych, tzw.
„wiszących kościołów”. Po drodze zwiedzanie
ruin świątyni w Yeha – najstarszej budowli w
całej E opii. Jeśli jakakolwiek budowla
pamięta czasy królowej Saby, to właśnie ta. A
w Adigrat odwiedzimy największy kościół
katolicki w całym kraju z cennym malowidłem
Sądu Ostatecznego pędzla Afewerk Tekle,
najsławniejszego malarza E opii. Będzie
możliwość rozmowy z księdzem proboszczem
o sytuacji kościoła w E opii. Nocleg.

Dzień 5, 13.11.2019, środa
Przejazd do Debarku – wrót do Parku
N a ro d o w e g o G ó r S i m i e n . Po d ro d ze
zwiedzanie Gonder (UNESCO) – miasta
królewskiego znanego z kompleksu zamków i
pałaców królewskich. Zwiedzane wszystkich
królewskich pałaców, Łaźni Fasilidasa oraz
pięknie zdobionego Kościoła Debre Berhan
Selassie, którego malowidła na ścianach i
przede wszystkim na sklepieniu rozsławiły ten
kościół w całym kraju. Krótka wizyta w wiosce
Felaszy – Żydów e opskich. Nocleg.

Dzień 6, 14.11.2019, czwartek
Jednodniowa wycieczka w Góry Simien
(UNESCO). Przejazd z Debarku do bazy
Sankanber (3280m. n.p.m.), podziwianie
cudnych krajobrazów, przepastnych urwisk i
w o d o s p a d ó w. B l i s k i e s p o t k a n i a z
endemicznymi dżeladami (pawianami o
krwawiących sercach) oraz możliwość ujrzenia
koziorożca abisyńskiego (walia ibex) i wilka
e opskiego (simien fox). Po południu powrót
do Debarku. Nocleg.

Dzień 9, 17.11.2019, niedziela
Całodzienne zwiedzanie wykutych w skale
kościołów. Do lat 60. ubiegłego wieku prawie
nie były one znane. Wówczas myślano, że ich
jest niewiele ponad 10. Dziś wiadomo, że jest
ich ponad 200. To ostatni ukryty klejnot E opii.
Ko ś c i o ł y za s ka ku j ą n i et u z i n kow y m
położeniem i bogactwem wnętrz. Niektóre z
nich są położone z dala od głównej drogi.
Zobaczymy 2 wybrane kościoły (wybór będzie
zależał od sprawności ﬁzycznej i determinacji

Dzień 7, 15.11.2019, piątek
Przejazd jedną z najpiękniejszych górskich
dróg w E opii do Aksum (U N ES C O) –
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2000 m w dół. Stopniowo będzie coraz
goręcej, a krajobrazy staną się monotonnie
półpustynne. To będzie najdłuższy odcinek do
przejechania podczas naszej wyprawy. Po
drodze spotkamy Afarów – najbardziej tajemncze plemię E opii. Późnym popołudniem
dotrzemy do Awash, niewielkiego miasteczka
u wrót najstarszego parku narodowego E opii.
Nocleg.

uczestników). Nawet bez zwiedzania
kościołów pobyt w okolicach Hawzien może
być uznany za w pełni udany. Po prostu jest
tam wyjątkowo pięknie. Nocleg.

Dzień 10, 18.11.2019, poniedziałek
Przejazd górską drogą do Lalibeli (UNESCO) –
niewielkiej wioski położonej na wysokości
ponad 2600 m n.p.m. pośród wzgórz Lasta. To
bez wątpienia najsławniejsza atrakcja
t u r y s t y c z n a E o p i i . Ta m o k o l i c z n e
wulkaniczne skały zostały zamienione w
zdobne kościoły. To właśnie tutaj miała
powstać afrykańska Jerozolima. I powstała - za
sprawą króla Lalibeli i zastępów Aniołów. A jak
to wszystko się zdarzyło…, dowiemy się na
miejscu. Nocleg.

Dzień 13, 21.11.2019, czwartek
Poranne safari w Parku Narodowym Awash.
Podziwianie unikatowych w tej części Afryki
stad oryksów, gazeli Sommeringa, możliwość
zobaczenia kudu, guźców, dropów, gerezy
abisyńskiej oraz wielu gatunków ptaków.
Wizyta nad bardzo żywiołowymi wodospadami na rzece Awash. Przejazd do
najsławniejszego e opskiego kurortu,
znanego z gorących źródeł. To dawny rządowy
ośrodek, dziś dostępny dla wszystkich.
Odpoczynek, relaks, przygotowanie do
podróży powrotnej do domu. Wylot powrotny
z Addis Abeby.

Dzień 11, 19.11.2019, wtorek
Zwiedzanie wszystkich jedenastu kościołów,
pochodzących z XII wieku. Podziwianie
majestatu i wyraﬁnowania, pięknych zdobień i
precyzji budowlanej. Spacer po kamiennych
mostkach, zagłębianie się w czeluść tuneli i
odszukiwanie podobieństw z Jerozolimą, którą
Lalibela przecież ma naśladować. Będzie też
czas na zadumę w mrocznych wnętrzach
skalnych świątyń. Nocleg.

Dzień 14, 22.11.2019, piątek
Przylot i zakończenie pielgrzymki.

Dzień 12, 20.11.2019, środa
Całodzienny przejazd z Gór Lasta na Nizinę
Afarską. I dalej do Awash. Zjedziemy ponad

Cena:

8900 zł
+

400 USD

Cena obejmuje:
- przelot samolotem na trasie Polska - E opia - Polska
wraz z opłatami lotniskowymi
- przejazd komfortowym busem,
- 12 noclegów w hotelach **/***, 1 nocleg w hotelu
turystycznym, pokoje 2 osobowe z łazienkami
- 13 śniadań, 13 obiadokolacji
- opiekę i informację turystyczną pilota
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
i przewodników lokalnych
- opłaty drogowe
- obowiązkowe napiwki
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- wizę e opska
- ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób
przewlekłych do 25 000 EUR i NNW do 2 000 EUR,
do 10 000 zł w RP
- opłatę na TFG
UWAGI:
- program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
- program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową
kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Św.
- dokument niezbędny do wyjazdu: paszport ważny
minimum 6 miesięcy od daty powrót
- nie ma obowiązkowych szczepień,
- szczepienia zalecane: żółta febra, żółtaczka A i B,
błonica, tężec, dur brzuszny.
- szczepienie przeciw żółtej febrze nie jest obowiązkowe,
a tylko zalecane. Ryzyko wystąpienia żółtej febry
w północnej E opii jest znikome. Nie potrzebna jest
żółta książeczka
- ryzyko związane z malarią jedynie w Bahar Dar i Awash.
Pozostałe regiony - czyli 90 % pobytu wolne od Malarii.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej szlakiem biblijnym
10 -17.02.2020
uroniła kroplę mleka i grota stała się cała biała.
Popołudniu dzień w Ain Karem. Wizyta w
Kościele Nawiedzenia św. Elżbiety. Przejście
do miejsca narodzin Jana Chrzciciela. Powrót
do hotelu. Kolacja i nocleg.

Dzień 1, 10.02.2020, poniedziałek
POLSKA – IZRAEL
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej. Wyjazd
i przejazd na lotnisko, odprawa bagażowo –
biletowa, wylot do Tel Aviv-u. Przejazd do
hotelu kolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 3, 12.02.2020, środa
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w
Be age – początek tradycyjnej procesji
Niedzieli Palmowej. Kościół Pater Noster, gdzie
znajdują się majolikowe tablice, upamiętniające modlitwę, której nauczył nas Chrystus
– Ojcze Nasz. Przejście na punkt widokowy na
Górze Oliwnej. Zejście do kościoła Dominus
Flevit, miejsca, gdzie Pan zapłakał nad
Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym –
modlitwa Chrystusa w Getsemani – w
Ogrójcu. Następnie wejdziemy do Bazyliki
Wniebowzięcia NMP, z której Maryja została

Dzień 2, 11.02.2020, wtorek
HEBRON -BETLEJEM
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy, miejsca
gdzie Anioł Pasterzom obwieszczał nowinę o
Narodzeniu Jezusa. Przejazd do sklepu z
dewocjonaliami, z możliwością zakupu
pamiątek. Sklep prowadzony jest od lat przez
palestyńskich Chrześcijan. Nawiedzenie
Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota
Narodzenia. Wizyta w kościele św. Katarzyny.
Przejście do Groty Mlecznej – miejsca, gdzie
najświętsza Maryja Panna karmiąc Jezusa
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wzniesiona do nieba. Udamy się także na Górę
Syjon by nawiedzić Kościół Zaśnięcia NMP.
Nawiedzimy też wieczernik, gdzie Pan Jezus
wraz z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę,
p o d c za s któ re j u sta n ow i ł S a k ra m e nt
Eucharys i i Kapłaństwa. W tej Sali Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, w dniu
Pięćdziesiątnicy. Synagoga, w której znajduje
się Grób Króla Dawida. Powrót do Hotelu w
Betlejem. Kolacja i nocleg.

miasta cudów Chrystusa. W Kafarnaum
zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny
Synagogi, której fundamenty pamiętają pobyt
Pana Jezusa w tym mieście. Rejs łodzią po
Jeziorze Galilejskim. Przerwa na tradycyjny
lunch, rybę Świętego Piotra. Przejazd do Kany
Galilejskie – Sanktuarium Pierwszego cudu
Jezusa, możliwość odnowienia sakramentu
małżeństwa. Przejazd do Betlejem. Kolacja i
nocleg.

Dzień 4, 13.02.2020, czwartek
JERYCHO – M. MARTWE

Dzień 7, 16.02.2020, niedziela
JEROZOLIMA

Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze
pustynia Wadi Quelt. Odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych w Qaser El–Yehud. Jerycho –
Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój
pod sykomorą Zacheusza i na polu widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad Morze
Martwe (czas wolny na relaksacyjną kąpiel ok.
2 h)

Śniadanie. Wejście bramą Lwów do Starego
Miasta w Jerozolimie. Przejście do kościoła św.
Anny, obok Sadzawki Betesdy, dalej przez
Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza,
gdzie znajdują się dwie pierwsze stacje Drogi
Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi
Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki
M ę k i Pa ń s k i e j . We j ś c i e n a G o l g o tę .
Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie
Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas wolny na
zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez
dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę
Płaczu. Powrót do Hotelu w Betlejem. Kolacja i
nocleg.

Dzień 5, 14.02.2020, piątek
SEBASTA-NABLUS (SZCHEM)-KANANAZARET
Śniadanie. Przejazd do Sebasty – ruin miasta
chluby Heroda Wielkiego. Wizyta w Nablusie
przy studni Jakubowej. Wizyta w Kanie
Galilejskiej – Sanktuarium Pierwszego Cudu
Jezusa (odnowienie sakramentu małżeństwa).
Przejazd do Nazaretu – miasta, gdzie Jezus
dorastał. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie
lub Tyberiadzie.

Dzień 8, 17.02.2020, poniedziałek
TEL AVIV –BERLIN /WARSZAWA
Śniadanie. Transfer do Jaﬀy (najstarszego
miasta w Izraelu), nawiedzenie kościoła
Świętego Piotra. Przejazd na lotnisko, odprawa
biletowo- bagażowa, przelot do Polski.

Dzień 6, 15.02.2020, sobota
TYBERIADA-KANA-GALILEAKAFARNAUM - JEZIORO GENEZARET
Ś n i a d a n i e . Tra n s fe r n a G ó r ę O ś m i u
Błogosławieństw - miejsce Kazania na Górze.
Przejazd do Tabghi, miejsca gdzie Jezus
rozmnożył chleb i ryby. To tutaj Pan Jezus
nakarmił 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i
dzieci. Przejście do Kościoła Prymatu
Świętego Piotra. Przejazd do Kafarnaum –
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Cena:

4150 zł

Cena obejmuje:
- noclegi wraz z wyżywieniem HB (śniadania, obiadokolacje,
hotele 3*, pokoje 2,3 os.)
- polskojęzycznego pilota/przewodnika
- bilet lotniczy do/z Tel Avivu
- transport na miejscu, zgodnie z programem
- ubezpieczenie
- bilety wstępów, napiwki
Cena nie obejmuje:
- transfer na lotnisko 140 zł ze Szczecina i powrót
- dopłata do pokoju 1 os - 240 USD
*Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie
**W przypadku późnego przylotu w pierwszym dniu
może nie być kolacji
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WARUNKI UCZESTNICTWA
Klient zobowiązany jest do zapłaty jednorazowo całej
ceny w dniu podpisania umowy. Biuro zastrzega sobie
prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego
wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych
terminach.
3.5 Kolejność wsiadania do autokaru uczestników
pielgrzymki, będzie zależna od kolejności wpłaty całej
k wo t y wa r to ś c i u m o w y. M i e j s ca n i e b ę d ą
numerowane.
3.6 Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

1. ZASADY OGÓLNE.
1.1 Organizatorem pielgrzymek jest D Z I E Ł O
ŚWIĘTEGO JAKUBA SP. Z O.O. z siedzibą w Szczecinie,
al. Jana Pawła II 23.
1.2 Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią
integralną część Umowy - Zgłoszenia. Warunki
Uczestnictwa dotyczą wszystkich wyjazdów
pielgrzymkowych organizowanych przez DZIEŁO
ŚWIĘTEGO JAKUBA SP. Z O.O. Obsługę organizacyjną
w/w pielgrzymek prowadzi w imieniu DZIEŁO
ŚWIĘTEGO JAKUBA SP. Z O.O. Biuro Pielgrzymkowe
„San ago”, zwane dalej Biurem.
1.3 Przy zawieraniu Umowy - Zgłoszenia Uczestnik
zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania oferty.
Podpisanie Umowy - Zgłoszenia oznacza, że Uczestnik
(w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z
Umowy - Zgłoszenia) zgadza się na warunki i
postanowienia niniejszej umowy.

4. ZMIANY ŚWIADCZEŃ
Gdyby po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem
pielgrzymki nastąpiły nieprzewidziane przez Biuro
odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji
zawartych w Umowie - Zgłoszeniu, Uczestnik zostanie
powiadomiony o tym przed rozpoczęciem podróży. W
sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki
(zakres i standard oferowanych świadczeń) uczestnik
powinien niezwłocznie po otrzymaniu od Biura
informacji w tym zakresie poinformować Biuro, czy
przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od
umowy. Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin
wylotu i wyjazdu lub powrotów, o ile nie zmienia się
ilość świadczeń (np. noclegi, czy posiłki) nie jest
zmianą istotnych warunków umowy i nie stanowi
podstawy do odstąpienia od umowy lub innych
roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

2. ZAWARCIE UMOWY
2.1 Stronami umowy są: Uczestnik lub osoba, która
zawarła umowę na rzecz Uczestnika – Klient i
Organizator
2.2 Katalogi, broszury i inne informacje pisemne Biura
stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
2.3 Zawarcie umowy następuje każdorazowo po
zapoznaniu się Klienta z ofertą i podpisaniu Umowy Zgłoszenia oraz wpłaceniu zaliczki.
2.4 Rozwiązanie lub rezygnacja z Umowy - Zgłoszenia
wymaga każdorazowo formy pisemnej.

5. CENA PIELGRZYMKI
Cena ustalona w umowie może być podwyższona
jeżeli konieczność podwyższenia ceny wynika z
następujących okoliczności: wzrost kosztu
transportu, wzrostu opłat urzędowych podatku lub
opłat należnych za takie usługi jak opłaty lotniskowe,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich
i lotniczych lub wzrostu kursu walut. Wzrost ceny
będzie skuteczny w stosunku do uczestnika wyłącznie
po doręczeniu pisemnego zawiadomienia co najmniej
21 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1 Miejscem spełnienia świadczeń z umowy jest
wskazany przez Biuro rachunek bankowy określony w
zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura.
3.2 Przy podpisywaniu umowy na pielgrzymki
autokarowe, wymagana jest wpłata zaliczki. Jej
wysokość uzależniona jest od terminu podpisania
umowy:
* powyżej 120 dni (4 m-ce) – 100 zł
* 120 – 31 dni – 30% wartości umowy w dniu jej
podpisania
*30 – dni -całość kwoty
3.3 Przy podpisywaniu umowy na pielgrzymkę
samolotową, terminy i wysokość wpłat będą ustalane
oddzielnie dla każdej pielgrzymki ujęte na Umowie –
Zgłoszeniu.
*wpisowe na pielgrzymkę samolotową min. 500 zł,
reszta zgodnie z harmonogramem
3.4 Jeżeli zawarcie Umowy - Zgłoszenia następuje na
mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki,

6. OBOWIĄZKI BIURA
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do
podania Uczestnikom ogólnych informacji o
przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w
tym o terminach oczekiwania na wydanie paszportu
lub wizy oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących
udziału w pielgrzymce turystycznej. Biuro jest
zo b o w i ą z a n e p o i n fo r m o w a ć u c ze s t n i k a o
szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w
miejscu planowanej pielgrzymki oraz o możliwości
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zaradczych. Reklamacje wniesione do Biura po
upływie 30 dni od zakończenia imprezy uznane będą
za b ezs ku te c z n e . Wszyst k i e re k l a m a c j e
rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia
wpłynięcia do biura. Reklamacja uczestnika powinna
być sporządzona w formie pisemnej i doręczona
listem poleconym na adres Biura. Nie będą
rozpatrywane reklamacje przesłane drogą mailową
lub faksową. Podstawą reklamacji Uczestnika nie
mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie
ponosi odpowiedzialności tj. takie, które wynikają z
działań lub zaniechań Uczestnika, działań lub
zaniechań osób trzecich, nie uczestniczących w
wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli
tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć
ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych działaniem
siły wyższej.

ubezpieczenia z tym związanego.
7. PRAWA UCZESTNIKA
Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura
gwarantowanych Umową – Zgłoszeniem
uczestnictwa. Opłacane świadczenia są ostateczne i
nie mogą być zmienione w trakcie trwania
pielgrzymki. Uczestnik uprawniony jest w trakcie
trwania pielgrzymki do korzystania z fachowej
pomocy i opieki przedstawicieli Biura. Uczestnik
objęty zostanie również opieką we wszystkich
przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez
Biuro (np. awaria autobusu, przedłużeniem opłat
celnych, postojami na granicach, opóźnieniami
przelotów).
8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się
wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym
przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację
programu pielgrzymki oraz do bezwzględnego
przestrzegania miejsca i godzin zbiórki określonych w
umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do
potwierdzenia aktualnej godziny i miejsca zbiórki na
24 godz. przed wylotem. Uczestnik zobowiązany jest
do posiadania dokumentów podróżnych (paszport),
wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie
zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania przepisów
c e l n y c h i d e w i zo w y c h o b o w i ą z u j ą c y c h w
Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i
docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów porządkowych oraz
dotyczących bezpieczeństwa. Uczestnik zobowiązany
jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w
miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty
klimatyczne, kaucje, opłaty za telefon w pok.
hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) - nie
spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową
realizacji dalszych świadczeń przez Biuro. Uczestnik
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody
na przedmiotach należących do Biura, innych
uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Zgubienie
zestawu audioguide, powierzonego uczestnikowi na
czas pielgrzymki, będzie skutkowało obciążeniem
ﬁnansowym w wysokości 200 zł. Biuro może odmówić
zabrania na pokład samolotu/autobusu osób
nietrzeźwych.

10. ODWOŁANIE PIELGRZYMKI
Biuro zastrzega sobie prawo odwołania pielgrzymki
najpóźniej w 21-szym dniu przed jej rozpoczęciem z
powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum
grupy. Uczestnik zostanie o tym powiadomiony w
pierwszej kolejności telefonicznie lub innym
dostępnym sposobem.
11. REZYGNACJA Z PIELGRZYMKI LUB ZMIANA
TERMINU
Rezygnacja lub zmiana terminu pielgrzymki przez
Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia,
doręczonego do Biura w dzień roboczy. Koszty
potrąceń kształtują się następująco:
do 45 dni przed dniem wyjazdu - 10% wartości
umowy
- od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu - 15 % wartości
% wartości umowy
- od 30 do 15 dni przed dniem wyjazdu - 35 % wartości
% wartości umowy
-od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu - 60 % wartości
umowy
- 7 dni lub mniej przed dniem wyjazdu - 80 % wartości
umowy
- w dniu wyjazdu 100 % wartości umowy
W przypadku pielgrzymek lotniczych, zwrot
uwarunkowany będzie potrąceniami przez linie
lotnicze.
Przepisanie biletu lotniczego z osoby rezygnującej na
inną osobę pokrywa osoba rezygnująca z pielgrzymki.
Zwroty zaliczek i wpłat będą wypłacane wyłącznie
przelewem na konto. Zwroty waluty - przelewem na
konto w przeliczeniu na złotówki według średniego
kursu z dnia wypłaty.

9. REKLAMACJE
W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie
realizacji pielgrzymki, Uczestnik ma prawo i
obowiązek poinformowania o spostrzeżonych
uchybieniach pilota do żądania podjęcia środków
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