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SZANOWNI PAŃSTWO,
Dzięki naszej pasji i doświadczeniu, przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkową ofertę
wyjazdów pielgrzymkowych, do najważniejszych miejsc na świecie.
Nasza oferta to najciekawsze szlaki pielgrzymkowe Polski, Europy i Świata, opracowane
przez osoby od lat związane z poszczególnymi krajami.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, tysiącom zadowolonych, wracających do naszego biura klientów, mamy pewność, iż organizowane przez nas pielgrzymki, spełniają
najwyższe standardy. Od początku istnienia naszego biura, specjalizujemy się w turystyce pielgrzymkowej. Pielgrzymowanie to coś więcej niż tylko wyjazd turystyczny, to kroczenie śladami chrześcijaństwa, śladami świętych i proroków, to pogłębianie naszej wiary…
„ Wszyscy jesteśmy w podróży na drogach świata, ku naszemu ostatecznemu przeznaczeniu, którym jest ojczyzna niebieska. Na tym świecie jesteśmy tylko pielgrzymami.
Chrześcijańskie sanktuaria (…) rozsiane po całym świecie, są niejako kamieniami milowymi, ustawionymi dla oznaczenia czasów naszej drogi na ziemi, one pozwalają na pokrzepiającą przerwę w podróży … są jak oazy na pustyni, stworzone dla zaoferowania wody
i cienia… ”.

Jan Paweł II – „Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku”

Zapraszamy na pielgrzymkowy szlak!
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Z przyjemnością oddajemy w Państwaręce
katalog z szeroką ofertą wyjazdów
pielgrzymkowych.
Zapraszamy do przemierzania najodleglejszych zakątków świata od
Europy po tajemniczą Azję i Amerykę oraz mistyczną Ziemię Świętą.
Bogate i szczegółowo dopracowane programy pielgrzymek dadzą
Państwu okazję do odkrywania piękna zwiedzanych miejsc, jak również
umożliwią podróż śladami historii i rozwoju chrześcijaństwa na świecie.

4

5

ALBANIA – W KRAINIE ORŁÓW - 10 DNI
TRASA:
RZESZÓW – SŁOWACJA – WĘGRY – SERBIA - NOWY SAD – MACEDONIA – SKOPIE – ALBANIA – TETOWO – TIRANA – KRUJA – LAC
– DURRES – FIER – SARANDA – BUTRINTI – GJIROKASTRA – BERAT – SZKODRA – LEZHA - MANASTYR ZIĆA – SERBIA – BELGRAD –
JAZIORA PALIĆ – WĘGRY – SŁOWACJA – RZESZÓW.

ALBANIA ZDJĘCIA

1. dzień
Zbiórka uczestników o godz. 3.00, przejazd przez Słowację, Węgry do Serbii na nocleg tranzytowy. Po drodze zwiedzanie Nowego
Sadu - drugiego po Belgradzie ośrodka kulturalnego Serbii i stolicy autonomicznego okręgu Vojwodina. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Skopje w Macedonii, zwiedzanie Skopje – dzielnica turecka Ćsarsija, egzotyczny turecki
bazar, położony u stóp wzgórza z twierdzą Kale, to orientalna w charakterze plątanina uliczek z warsztatami, meczetami i łaźniami
oraz zabytkowymi zajazdami, meczet Mustafa Paśy, cerkiew św. Zbawiciela, zwiedzanie Starego i Nowego Miasta, połączonych Kamiennym Mostem. Wizyta w Domu Pamięci Matki Teresy z Kalkuty. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja - nocleg.
3. dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Albanii, po drodze Tetowo- stolica mniejszości albańskiej i malowany meczet. Przyjazd
do Tirany- zwiedzanie meczetu Ethem Beja, byłej dzielnicy mieszkaniowej pracowników Biura Politycznego, w czasach komunistycznych, piramida Envera Hodży. Przyjazd do hotelu nad morzem, zakwaterowanie, czas wolny. Obiadokolacja - nocleg.
4. dzień
Po śniadaniu czas wolny, wypoczynek nad morzem. Wieczorem obiadokolacja z winem - nocleg.
5. dzień
Po śniadaniu wycieczka do Kruji - 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. Powrót do hotelu, obiadokolacja, Po kolacji zwiedzanie Durres – największego
portu Albanii- rzymski amfiteatr, mury obronne z wenecką wieżą. Powrót do hotelu - nocleg.
6. dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Fier - zwiedzanie Centrum Archeologicznego Apolonii (miasta utworzonego w 558 r.
p.n.e. przez osadników z Korfu i Koryntu; ówcześnie, bardzo ważny port na szlaku morskim pomiędzy Rzymem a Bizancjum. Studiował tu cesarz August, a Arystoteles wymieniał to miasto w swych książkach o polityce). Przejazd do Sarandy przez przełęcz Llogara,
wzdłuż Riwiery Albańskiej, wśród fantastycznych widoków wybrzeża Morza Jońskiego. Po drodze wizyta w fortecy Ali Pashy w Zatoce
Porto Palermo. Zakwaterowanie w hotelu w Sarandzie, obiadokolacja - nocleg.
7. dzień
Po śniadaniu czas wolny, wypoczynek nad morzem. Wieczorem obiadokolacja - nocleg.
8. dzień
Po śniadaniu wizyta w antycznym mieście Butrinti (na liście UNESCO) – najważniejszej miejscowości archeologicznej w Albanii.
Powstałe w VII w. p.n.e. a odkryte na nowo miasto, jest swoistym mikrokosmosem prawie 3.000 lat historii wybrzeża Morza Śródziemnego – jego pochodzące z VI wieku p.n.e fortyfikacje przypominają militarną siłę miasta, a amfiteatr z III wieku p.n.e. symbolizuje
bogatą kulturę, obecną niegdyś w tym mieście). Powrót do hotelu, czas wolny, plażowanie. Obiadokolacja - nocleg.
9. dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, zwiedzanie Beratu – miasta okien - cytadela, XIII-wieczny kościoł św. Marii z Villaherna (w nim m.in.
XVI-wieczne malarstwo freskowe Onufrego – najsłynniejszego, średniowiecznego malarza z Albanii – oraz jego syna – Nicoli).
Następnie meczet Leaden, Królewski Meczet, Meczet Kawalerów oraz Helveti Tekke (kaplica służąca niegdyś różnym sektom islamskim np. Derwiszom). Przejazd do Szkodry – obok zamku Rozafa. Przejazd do Lezhy- zwiedzanie Mauzoleum Skederbega. Przejazd
do hotelu w Serbii. Zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
10. dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną. Po drodze krótki postój nad jeziorem Palić (największe jezioro polodowcowe w Serbii. Przyjazd do Polski w godzinach późnonocnych.
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Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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BAŁKANŃSKIE SANKTUARIA – ZDJĘCIA

BAŁKAŃSKIE SANKTUARIA Z WIZYTĄ W MEDJUGORIE
I ODPOCZYNKIEM NAD MORZEM - 9 DNI
TRASA:
RZESZÓW – LUDBREG – MARIJA BISTRICA - BELGRAD – CZARNOGÓRA – MONASTYR OSTROG – BOCA KOTORSKA – CETINJE –
MEDJUGORJE – MOSTAR – SARAJEWO – NOWY SAD – RZESZÓW.
1. dzień
Wyjazd z Rzeszowa o godzinie 2.00. Przejazd przez Słowację, Węgry do Ludbregu (Cud Eucharystyczny), Sanktuarium Najświętszej
Krwi Chrystusa, przejazd do Mariji Bistricy, gdzie jest jedno z najważniejszych chorwackich Sanktuariów Maryjnych, zwane „chorwacką Częstochową”. Przejazd do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Belgradu – zwiedzanie: Twierdza Kalemegdan, cerkiew Św. Petki z cudownym źródełkiem,
cerkiew Rużica, Bastion - Kula Nebojša, świątynia św. Sawy, Parlament, ulica Kneza Milośa, Skadarlija. Przejazd do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
3. dzień
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd malowniczym pasmem Zlatiboru do Czarnogóry. Przyjazd do Monastyru Ostrog - miejsca
kultu trzech religii (prawosławnych, katolików i muzułmanów), flagowej atrakcji Czarnogóry. Rokrocznie do monastyru Ostrog zjeżdżają liczni pielgrzymi z całego świata, ale przede wszystkim z Bałkanów, którzy zanoszą swoje modlitwy do św. Bazylego, z prośbą o
uzdrowienie. Przejazd do hotelu nad morzem, zakwaterowanie, obiadokolacja – nocleg.
4. dzień
Po śniadaniu czas wolny, wypoczynek nad morzem lub *fakultatywnie całodzienna wycieczka statkiem po Boce Kotorskiej; przepłynięcie do Herceg Novi – krótkie zwiedzanie miasta schodów, następnie płyniemy przy wyspie Mamula do Zatoki Żanica, kąpiel,
plażowanie, wpłynięcie do Błękitnej Groty (dodatkowo płatne 3 Euro - możliwość kąpieli). Przepłynięcie na wyspę Gospe od Skripelazwiedzanie niezwykłego muzeum na wodzie oraz do Kotoru - zwiedzanie miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury
UNESCO, położonego nad Zatoką Kotorską, porównywaną często do krajobrazu norweskich fiordów, spacer po starym mieście
otoczonym murami obronnymi: Brama Morska, wieża zegarowa, katedra romańska św. Tripuna, kościół św. Łukasza i NMP. Powrót
do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Po śniadaniu czas wolny, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja – nocleg.
6. dzień
Po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd do Cetinje – pradawnej stolicy Czarnogóry, gdzie znajduje się grób dynastii Petrović, zwiedzanie - dwór króla Nikole, Muzeum ze słynną ikoną z Filermos, Njegoseva Biljarda, Manastyr ze skarbcem, w którym przechowywana jest ręka Jana Chrzciciela i relikwie św. Piotra Cetińskiego. Po drodze jedna z największych atrakcji turystycznych Czarnogóry –
wyspa św. Stefana. Przejazd do Medjugorje - uczestnictwo w wieczornych nabożeństwach. Zakwaterowanie w hotelu w Medjugorie,
obiadokolacja – nocleg.
7. dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Medjugorje - Góra Objawień, Sanktuarium Maryjne, kościół św. Jakuba, czas wolny, msza św., wieczorne
nabożeństwo, obiadokolacja – nocleg.
8. dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Mostaru – zwiedzanie starówki tureckiej – Kujundziluk, meczet, dom Biśćevića, harem.
Przejazd przepięknym kanionem rzeki Neretwy do Sarajewa- zwiedzanie bałkańskiej Jerozolimy - Baśćarsija – turecka starówka,
Most Gavrilo Principa - miejsce zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, Ferhadija, Karavanseraj, Bezistan. Przejazd na nocleg tranzytowy (okolice Nagykanizsa), obiadokolacja – nocleg.
9. dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd w kierunku Polski, po drodze Nowego Sadu - Plac Wolności, Ratusz, Banovina - monumentalny budynek Parlamentu Wojwodiny; spacer deptakiem - ulica Dunavska, oraz Zmaj Jovina. Przejazd do Polski, Przyjazd do
Rzeszowa w godzinach nocnych.
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Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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BAŁKAŃSKIM SZLAKIEM – SERBIA
I MACEDONIA - 10 DNI

BAŁKANY – SERBIA I MACEDONIA
ZDJĘCIA

TRASA:
RZESZÓW – SŁOWACJA – WĘGRY – SERBIA – MACEDONIA – SKOPIJE – OHRYD – BITOLA – MONASTYR ŚW. NAUMA – SERBIA –
KARŁOVIC – FRUSZKOGORSKIE MONASTYRY – WĘGRY – SŁOWACJA – RZESZÓW
1. dzień
Zbiórka uczestników w Rzeszowie; przejazd przez Słowację, Węgry do Serbii na kolację z degustacją win serbskich w Hajdukowie
(wina z winnicy Vinski Dvor serwowane były na Titanicu; pijała je również Maria Teresa) – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Śniadanie, przejazd do Skopije – zwiedzanie - dzielnica turecka Carsija (orientalna w charakterze plątanina uliczek z warsztatami,meczetami i łaźniami oraz zabytkowymi zajazdami); meczet Mustafa Paśina; cerkiew św. Zbawiciela; zwiedzanie Starego i Nowego
Miasta połączonych Kamiennym Mostem. Wizyta w Domu Pamięci Matki Teresy z Kalkuty. Msza św. Przejazd do hotelu – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
3. dzień
Śniadanie, przejazd do Ohrydu - zwanego Jerozolimą Bałkanów. Po drodze Monastyr Sveti Jovan Bihorski – gdzie znajduje się jeden
z najpiękniejszych ikonostasów na Bałkanach i Tetowo - stolica mniejszości albańskiej; zwiedzanie malowanego meczetu. Przejazd
do hotelu – zakwaterowanie. Czas wolny nad jeziorem. Obiadokolacja, nocleg.
4. dzień
Śniadanie, czas wolny, wypoczynek nad morzem. Powrót do hotelu - obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie, zwiedzanie Ohrydu - zabytkowego miasta wpisanego na listę UNESCO - sobór św. Zofii, twierdza cara Samuela, promenada nad Jeziorem Ochrydzkim, starówka z meczetami. Podczas spaceru zobaczymy m.in. antyczny teatr, cerkiew św. Bogurodzicy
Perivlepta z cennymi freskami oraz wzgórze Plaosnik. Wizyta w pracowni jubilerskiej Filevi, gdzie zobaczymy jak powstają słynne ohrydzkie perły. Zwiedzanie zakończymy „Pozdrowieniami z Ochrydu” - widokiem cerkiewki św. Jovana Kaneo, usytuowanej na
wysokim klifie ponad wodami Jeziora. Powrót do hotelu, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
6. dzień
Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg. Możliwość wycieczki fakultatywnej nad Jezioro Prespańskie i do Bitoli. To
miejsce, gdzie po raz pierwszy na Bałkanach zaprezentowano wynalazek braci Lumiére. Przejazd do Heraklea Linkensis. Miasta
założonego przez Filipa II Macedońskiego – zwiedzanie pozostałości wczesnochrześcijańskiej bazyliki z interesującymi mozaikami
oraz starożytnego amfiteatru.
7. dzień
Śniadanie, rejs statkiem do monastyru św. Nauma po drodze zwiedzimy prehistoryczną osadę na wodzie w Zatoce Kości. Monastyr
św. Nauma to mistyczne miejsce, gdzie według legendy przykładając ucho do grobowca, można usłyszeć bicie serca świętego. Czas
wolny - kąpiel w jeziorze. Powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
8. dzień
Sniadanie, czas wolny, wypoczynek nad morzem. Powrót do hotelu - obiadokolacja – nocleg.
9. dzień
Śniadanie, przejazd w kierunku Serbii do Karłowic (Sremski Karlovci), spacer po barokowym centrum miasta - Pałac Patriarchy,
cerkiew św. Mikołaja, najstarsze gimnazjum serbskie, fontanna „Cztery Lwy” oraz Kościół Pokoju - miejsce podpisania Pokoju Karłowickiego, który zmienił mapę tej części Europy; msza św. Przejazd do Fruszkogorskich Monastyrów zwanych Serbską Świętą Górą lub
Serbskim Atosem – zwiedzanie 2 manastyrów: Velika Remeta, Kruszedol lub Grgeteg, Jazak. Przejazd do hotelu – zakwaterowanie
i obiadokolacja – nocleg.
10. dzień
Śniadanie, przejazd do Polski. Przyjazd do Rzeszowa w godzinach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.
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Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.

11

GRECJA ŚLADAMI ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA – 8 DNI
TRASA
RZESZÓW – SŁOWACJA – WĘGRY – SERBIA – NISZ – MACEDONIA – GRECJA – SALONIKI - KAVALIA – FILIPIA - RIWIERA OLIMPU –
NAPFLIO – MYKEN - METEORY – TERMOPILE – PELOPONEZ – KANAŁ KORYNCKI – ATENY – AKROPOL – SERBIA - BELGRAD – WĘGRY –
SŁOWACJA - RZESZÓW
1. dzień
Zbiórka uczestników w Rzeszowie o godz. 2:00; pakowanie bagaży; wyjazd do hotelu transferowego w okolicy Paracina lub Nisza
–zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Śniadanie; wyjazd do Salonik, zwiedzanie katedry św. Demetriusza, Biała Wieża, Łuk Galeriusza, pomnik Aleksandra Wielkiego, spacer nadmorską promenadą; przejazd do hotelu zakwaterowanie i obiadokolacja; nocleg.
3. dzień
Śniadanie; wyjazd do Kavalli (dawne Neapoli) - miasta, z którego w 48 roku p.n.e. św. Paweł rozpoczął swoją działalność misyjną;
zwiedzanie kościoła Agios Nikolaos, portu i starego miasta wraz ze starożytnym akweduktem; przejazd do Filippi, miejsca chrztu
pierwszego Europejczyka, kobiety o imieniu Lidia, pierwszego miasta w Grecji związanego z działalnością św. Pawła; zwiedzanie agory, bazyliki oraz więzienia w którym osadzony był św. Paweł; wyjazd do hotelu w okolicach Tragany; zakwaterowanie i obiadokolacja
– nocleg.
4. dzień
Śniadanie; wyjazd do Aten: zwiedzanie m.in. Akropolu i Muzeum (świątynia Ateny, Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon, spacer
przez Agorę, Plakę pod Stadion Olimpijski i Pałac Królewski); wyjazd do hotelu w Agi Theodori ok. Koryntu; zakwaterowanie (dla
chętnych odpoczynek nam morzem); obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie wyjazd do Napflio i zwiedzanie największej w Grecji twierdzy ze wspaniałymi widokami na morze (do pokonania 998 schodów); wyjazd do Myken; twierdza legendarnego króla Agamemnona; wyjazd do Koryntu i zwiedzanie ruin antycznego miasta, rzymski
rynek i Świątynia Apollina; powrót do hotelu (dla chętnych odpoczynek nad morzem); obiadokolacja – nocleg.
6. dzień
Śniadanie, przyjazd do Meteorów; zwiedzanie potężnego centrum klasztornego wschodniego kościoła ortodoksyjnego położonego
na skałach 613 m n.p.m. W trakcie przejazdu postój w Termopilach - miejscu bitwy między Grekami a Persami, pomnik Leonidasa;
przejazd do hotelu tranzytowego w okolicy Leptokaria - zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
7. dzień
Śniadanie, wyjazd do Belgradu – zwiedzanie miasta oraz największej na świecie cerkwi św. Sawy. Przejazd do hotelu w okolicach
Belgradu - zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
8. dzień
Śniadanie, wyjazd do Rzeszowa. Powrót w późnych godzinach nocnych. Zakończenie pielgrzymki.
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Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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WŁOCHY ŚLADAMI ŚWIĘTYCH – ZDJĘCIA

GRECJA SZLAKIEM ŚW. PAWŁA 8 DNI - SAMOLOT
TRASA:
KRAKÓW – DELFY – KALAMBAKA – METEORY – KAVALA – FILIPIA – THESSALONIKI – WERIA – WĄWÓZ TEMBI – TERMOPILE – ATENY –
KORYNT – KRAKÓW
1. dzień
Zbiórka pielgrzymów na lotnisku w Krakowie. Przelot na trasie Kraków – Ateny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja
– nocleg.
2. dzień
Śniadanie, wyjazd do Delf, gdzie zobaczymy ruiny świątyni Apollina. Tu, zgodnie z wierzeniami starożytnych Greków, była przepowiadana przyszłość. Przejazd do hotelu w okolicach Kalambaki, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
3. dzień
Śniadanie, wyjazd do Kalambaki i zwiedzanie słynnych meteorów – greckich klasztorów „zawieszonych w chmurach”. Najstarsze
z nich powstały już w IX w. Przejazd do hotelu w okolicach półwyspu Chalkidiki, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
4. dzień
Śniadanie, czas wolny na wypoczynek i plażowanie. Dla chętnych możliwość rejsu statkiem wzdłuż Świętej Góry Atos, gdzie można
podziwiać panoramę ortodoksyjnych klasztorów. Po południu czas wolny na plażowanie. Powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie, przejazd do Kawali (dawne Napoli). To miejsce, do którego przybył z Azji św. Paweł. Przejazd do Filippi, pierwszego miasta
w Europie, gdzie św. Paweł głosił ewangelię. Następnie udamy się do Thessalonik, gdzie zobaczymy największy kościół w Grecji
– Bazylikę św. Denetriusza, Białą Wieżę, Łuk Triumfalny Galeriusza, Rotundę. Przejazd do Weri, miejsca schronienia się św. Pawła
przed Żydami. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
6. dzień
Śniadanie, wyjazd w kierunku Aten. Po drodze zwiedzanie sanktuarium św. Paraskevi w wąwozie Tembi. Postój w Termopilach – słynnym miejscu bitwy z Persami. Przyjazd do Aten i zwiedzanie miasta: Stadion Olimpijski, parlament, katedra św. Dionizego Areopagity.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.

Organizator zapewnia:
przelot samolotem;
autokar z klimatyzacją;
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);

7. dzień
Śniadanie, dalsze zwiedzanie Aten. W tym dniu zobaczymy Wzgórza Akropolu i Areopagu oraz muzea: świątynia Ateny, Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon. Przejazd do Koryntu i zwiedzanie ruin antycznego miasta, rzymski rynek i Świątynia Apollina. Powrót do
hotelu, obiadokolacja – nocleg.

wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;

8. dzień
Śniadanie, wykwaterowanie hotelu. Transfer na lotnisko w Atenach. Wylot i przylot do Krakowa. Zakończenie pielgrzymki.

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;

obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;

ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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WŁOCHY PÓŁNOCNE – ZDJĘCIA

ŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALCIE –
8 DNI - SAMOLOT
TRASA:
WARSZAWA – MALTA – BUGIBBA – SLIEMA – VALLETTA – VITTORIOSA – SENGLEA – COSPICUA – MDINA – RABAT – MOSTA – GOZO –
MARSAXLIKK – BLUE GROTTO – KLIFY – MALTA – WARSZAWA
1. dzień
Zbiórka pielgrzymów na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przelot liniami Air Malta na trasie Warszawa – Malta. Przejazd do hotelu w
miejscowości Bugibba, położonej przy zatoce Św. Pawła; zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Śniadanie, wyjazd do Sliemy oraz rejs statkiem Capin Morgan po wodach Wielkiego Portu – Msza Święta w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego. Spacer i zwiedzanie miasta. Powrót autokarem do hotelu. Obiadokolacja – nocleg.
3. dzień
Śniadanie, zwiedzanie stolicy Malty – Valletty. Forteca Zakonu Maltańskiego; msza św. w kościele św. Pawła Rozbitka; wizyta w
Ogrodzie Upper Bracca Garden, z którego rozciąga się wspaniały widok na Wielki Port (Grand Harbour) i leżące na drugim brzegu
Trójmiasto: Vittoriosa, Senglea, Cospicua; kościół Zakonu Maltańskiego, czyli kont-katedra św. Jana Chrzciciela, Biblioteka Narodowa
oraz Pałac Wielkiego Mistrza, Pałac Wielkich Mistrzów Zakonu Maltańskiego, Teatr Manuela (z zewnątrz). Czas wolny, powrót do
hotelu. Obiadokolacja – nocleg.
4. dzień
Śniadanie, zwiedzanie starej stolicy Malty - Mdiny. Wizyta w Grocie św. Pawła, następnie w miastach: Mdina, Rabat, Mosta. Zwiedzanie katedry pw. św. Pawła i Piotra - główny kościół biskupi archidiecezji Malty; Centrum Rzemiosła i Rękodzieła na dawnym angielskim
lotnisku wojskowym - znajdują się tu obecnie warsztaty produkująca lokalne wyroby. Maltańczycy chlubią się filigranami ze srebra;
bardzo popularną pamiątką z wyspy jest krzyż maltański wykonany ze srebra właśnie w technice filigranowej oraz wyroby ze szkła,
których tradycja sięga jeszcze epoki fenickiej. Powrót do hotelu, czas wolny, obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie, wyjazd do portu Cirkewwa, przeprawa promem na wyspę Gozo. Całodniowa wycieczka tropem tajemnic megalitów i religii
prehistorycznych. Zwiedzanie stolicy wyspy Victoria-Rabat, katedry diecezji Gozo pw. Wniebowzięcia NMP – msza święta. Następnie
wizyta w zatoce Xlendi, Centrum Rękodzieła Gozytańskiego, gdzie możemy obejrzeć gozytańskie wyroby, z których słynie wyspa:
koronki, ręcznie tkane swetry, kilimy i inne wyroby tekstylne. Degustacja lokalnych przysmaków: gozytańskie wina, sery, słodycze,
marmolady, likiery. Powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
6. dzień
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie trzech miast: Vittorios, Cospicua i Senglea. Zwiedzanie i msza św. w kościele kolegialnym pw. św.
Wawrzyńca (St Larentius); forteca w Birgu - potężny fort św. Michała, który odegrał olbrzymią rolę podczas oblężenia fortecy przez
Turków w 1565 roku. Powrót do hotelu, czas wolny, obiadokolacja – nocleg.

Organizator zapewnia:
przelot samolotem;
autokar z klimatyzacją;
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);

7. dzień
Śniadanie, wyjazd na Południowe klify Malty do Zatoki Marsaxlokk i Lazurowej Groty. Spacer po pięknym wybrzeżu lub oglądanie
straganów z suwenirami na lokalnym targu. Za dodatkowa opłatą możliwość popłynięcia łódką do wnętrza groty, która jest dostępna
jedynie od strony morza. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.

wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;

8. dzień
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, msza św. w kościele w Bugibbie (jeżeli będzie możliwość), przejazd na lotnisko, wylot z Malty przylot do Warszawy. Zakończenie pielgrzymki.

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;

16

obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;

ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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WŁOCHY POŁUDNIOWE CAPRI, POMPEJE, NEAPOL – ZDJĘCIA

TURCJA ŚW. PAWŁA – 9 DNI - SAMOLOT
TRASA:
POLSKA – STAMBUŁ – TROJA – ASSOS – PERGAMON – EFEZ – SELCUK – BURSA – POLONEZKOY – STAMBUŁ – POLSKA
1. dzień
Zbiórka pielgrzymów na lotnisku, przelot do Stambułu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Śniadanie, zwiedzanie Stambułu - jednego z najpiękniejszych miast świata położonego na styku dwóch kontynentów Europy i Azji.
Wizyta w najważniejszych obiektach (Pałac Topkapi, Hagia Sofia, Błękitny Meczet, Bazylika św. Jerzego); rejs po cieśninie Bosfor, powrót do hotelu, obiadokolacja - nocleg.
3. dzień
Śniadanie, przejazd malowniczym wybrzeżem Morza Marmara do Eceabat i przeprawa promowa przez Cieśninę Dardanele; zwiedzanie ruin starożytnej Troi - miasta znanego przede wszystkim z wojny opisanej w starogreckim poemacie epickim „Iliada” Homera;
przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
4. dzień
Śniadanie; zwiedzanie Assos - starożytnego miasta znanego dziś pod nazwą Behramkale, które mieści się w północno-zachodniej
Turcji nad wybrzeżem Morza Egejskiego; wizyta w Pergamonie - mieście, w którym św. Jan założył wspólnotę chrześcijańską znaną
z Apokalipsy jako jeden z siedmiu kościołów; przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie; przejazd do Efezu - w starożytności jednego z 12 miast jońskich w Azji Mniejszej, który był ważnym ośrodkiem chrześcijańskim; Sobór Efeski ogłosił Maryję Matką Boga. Tam odwiedzenie domu, w którym Maryja spędziła ostatnie lata swojego życia
oraz ruin starożytnego Efezu, gdzie przez ponad dwa lata nauczał św. Paweł. Znajdują się tu kolejne pozostałości jednego z siedmiu
kościołów z Apokalipsy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
6. dzień
Śniadanie, wypoczynek nad morzem na Wybrzeżu Egejskim; powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
7. dzień
Śniadanie, następnie wyjazd do tureckiej wioski Selcuk powstałej na ruinach starożytnego Efezu oraz Artemizjonu. Miasto jest dziś
jednym z ważniejszych centrów turystycznych w kraju. Tutaj zgodnie z tradycją znajduje się grób św. Jana Apostoła. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
8. dzień
Śniadanie, następnie zwiedzanie Bursy - pierwszej stolicy Imperium Osmańskiego, słynącego z przepięknej architektury sakralnej.
Krótki postój w wiosce Polonezkoy zamieszkiwanej przez potomków polskich emigrantów. Powrót na kontynent europejski przez
jeden z mostów Cieśniny Bosfor. Obiadokolacja, nocleg.
9. dzień
Śniadanie, przejazd na lotnisko w Stambule, wylot i przylot do Polski; zakończenie pielgrzymki.
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Organizator zapewnia:
przelot samolotem;
autokar z klimatyzacją;
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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PERŁY ADRIATYKU Z WIZYTĄ
W MEDJUGORIE - 8 DNI
TRASA:
RZESZÓW – SŁOWACJA – WĘGRY – BUDAPESZT – CHORWACJA – KRKA – TROGIR – SPLIT – VEPRIC – NEUM – DUBROVNIK – MONSTAR –
BOŚNIA I HERCEGOWINA – MEDJUGORIE – WĘGRY – SŁOWACJA – RZESZÓW
1. dzień
O godz. 2:00 zbiórka uczestników w Rzeszowie, pakowanie bagaży do autokaru, wyjazd do Budapesztu: spacer od placu i pomnika bohaterów do katedry, zwiedzanie kościoła Macieja i wzgórza Gellerta. Przejazd do hotelu w Keszthely – zakwaterowanie
i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Śniadanie i wyjazd na zwiedzanie wspaniałych wodospadów w Parku Narodowym na rzece Krka; przejazd do hotelu – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
3. dzień
Śniadanie, wyjazd do Trogiru – miasteczko atrakcyjnie położone na niewielkiej wyspie zwanej „Chorwacką Wenecją”, przejazd do
Splitu – m.in.: Pałacu Dioklecjana, Katedry św. Dujama; przejazd do Vepric – Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes – msza św.; wyjazd
do hotelu w Neum – obiadokolacja – nocleg.
4. dzień
O godz. 8.00 msza św., śniadanie i odpoczynek nad morzem, z możliwością kąpieli, i obiadokolacja, (dla chętnych jest możliwość
nocnego wypłynięcia statkiem na oglądanie panoramy NEUM za dodatkową opłatą) – nocleg.
5. dzień
Śniadanie, wyjazd do Dubrownika – msza św., zwiedzanie miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, gdzie
każdy budynek jest pięknym zabytkiem: Pałac Rektorów, Stradun, mury miejskie, klasztor franciszkanów z najstarszą czynną apteką
z 1317 roku, Pałac Sponza, Słup Orlanda, katedra NMP, kościół św. Błażeja – patrona miasta, studnia Onufrego. Wyjazd do Mostaru –
przejście przez stary kamienny most nad rzeką Neretwą – wpisanego na listę UNESCO oraz zwiedzanie starówki Kujundziluk: meczet,
dom Biśćevića; przejazd do Medjugorje – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
6. dzień
Śniadanie, wyjście na górę objawień w Medjugorje, odmówienie różańca na dróżkach różańcowych, przejazd do Sanktuarium
Maryjnego (kościół św. Jakuba); wyjazd nad wodospady; powrót do hotelu na obiadokolację o godz.16.30 – wyjście do kościoła na
modlitwę różańcową o godz.18.00 i mszę świętą, uczestniczenie w dalszych modlitwach – nocleg.
7. dzień
Śniadanie, pakowanie bagaży do autokaru, wyjście do Sanktuarium Maryjnego, odprawienie drogi krzyżowej, czas wolny i msza
św. o godz.13.00 dla grup polskich; o godz.16.30 obiadokolacja; o godz.18.00 uczestniczenie w modlitwie różańcowej; wyjazd do
Rzeszowa ok. godz.19.00, przejazd nocny.
8. dzień
Cd. drogi powrotnej. Przyjazd do Rzeszowa i zakończenie pielgrzymki w godzinach popołudniowych.
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Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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PIELGRZYMKA DO WŁOCH
ŚLADAMI ŚWIĘTYCH – 8 DNI
TRASA:
RZESZÓW – CZECHY – AUSTRIA – WIEDEŃ – WŁOCHY – TARVISIO – WENECJA – PADWA – ASYŻ – CASSIA – FIUGGI – RZYM – WATYKAN –
MONTE CASSINO – SAN GIOVANI ROTONDO – MONTE SAN ANGELO – LANCIANO – LORETO – WĘGRY – BUDAPESZT – SŁOWACJA –
RZESZÓW.

MALTA SAMOLOTEM – ZDJĘCIA

1. dzień
Godz. 2.00 zbiórka uczestników w Rzeszowie, pakowanie bagaży do autobusu; wyjazd do Wiednia na Kahlenberg i msza święta –
nawiedzenie kościoła, gdzie król Jan III Sobieski uczestniczył we mszy świętej jako ministrant przed wielką bitwą z Turkami, w roku
1683; przejazd na zwiedzanie miasta m.in. Katedry św. Szczepana i spacer przez Hofburg; wyjazd do Tarvisio – zakwaterowanie
i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie, wyjazd do Wenecji i wypłynięcie statkiem na zwiedzanie Bazyliki św. Marka i Placu; przejazd do Padwy,
gdzie zwiedzimy romańsko – gotycką Bazylikę św. Antoniego z Jego grobem; wyjazd do Asyżu – zakwaterowanie i obiadokolacja –
nocleg.
3. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie; przejazd na zwiedzanie m.in. Bazyliki św. Franciszka, św. Klary i Matki Bożej Anielskiej (róże bez
kolców); przejazd do Cascii – nawiedzenie sanktuarium i relikwii św. Rity; wyjazd do hotelu w okolicach Rzymu – zakwaterowanie
i obiadokolacja – nocleg.
4. dzień
Śniadanie; wyjazd do Rzymu i zwiedzanie Bazyliki św. Piotra z nawiedzeniem grobu Ojca Świętego Jana Pawła II, św. Jana na Lateranie
i Santa Maria Maggiore; czas wolny na zakup pamiątek i dewocjonaliów, Rzym Starożytny, Koloseum (zwiedzanie z zewnątrz), spacer
do słynnej fontanny Di Trevi; powrót do hotelu – obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie; wyjazd do Rzymu – zwiedzanie Bazyliki św. Pawła za Murami, uczestnictwo na modlitwie Anioł Pański
pod przewodnictwem Ojca Świętego; wyjazd na Monte Cassino – nawiedzenie Cmentarza Żołnierzy Polskich, czas na modlitwę oraz
zwiedzanie Klasztoru OO. Benedyktynów; wyjazd do San Giovanni Rotondo – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
6. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie; zwiedzanie miejsc związanych z działalnością Świętego Ojca PIO i nawiedzenie relikwii; przejazd na
Monte Sant Angelo – nawiedzenie groty, gdzie ukazał się święty Michał Archanioł; przejazd do Lanciano, zwiedzimy katedrę (miejsce
cudu eucharystycznego); wyjazd do Loreto – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
7. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie; zwiedzanie w Loreto słynnej Bazyliki i Domku Świętej Rodziny oraz nawiedzenie Cmentarza Żołnierzy
Polskich, czas na modlitwę; wyjazd w drogę powrotną (Słowenia/Węgry) nocleg tranzytowy – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
8. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie; wyjazd do Budapesztu na wzgórze Gelerta, kościół Macieja oraz spacer od placu i pomnika bohaterów
do katedry; wyjazd do Rzeszowa – zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.
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Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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WŁOCHY ŚLADAMI ŚWIĘTYCH
Z ODPOCZYNKIEM NAD MORZEM – 9 DNI
TRASA:
RZESZÓW – CZECHY – AUSTRIA – WIEDEŃ – WŁOCHY – TARVISIO – LUKKA – PIZZA – ASYŻ – CASSIA – RZYM – WATYKAN – MONTE
CASSINO – SAN GIOVANI ROTONDO – MONTE SAN ANGELO – LANCIANO – LORETO – RIMINI – PADWA – WĘGRY – BUDAPESZT –
SŁOWACJA – RZESZÓW
1. dzień
Godz. 2.00 zbiórka uczestników w Rzeszowie, pakowanie bagaży do autokaru; wyjazd do Wiednia na Kahlenberg i msza święta –
nawiedzenie kościoła, gdzie król Jan III Sobieski uczestniczył we mszy świętej jako ministrant przed wielką bitwą z Turkami, w roku
1683; przejazd na zwiedzanie miasta m.in. Katedry św. Szczepana i spacer przez Hofburg; wyjazd do Tarvisio – zakwaterowanie
i obiadokolacja.

MALTA SAMOLOTEM – ZDJĘCIA

2. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie, wyjazd do Wenecji i wypłynięcie statkiem na zwiedzanie Bazyliki św. Marka i Placu; wyjazd do Lukka
– krótki spacer po zabytkowym centrum miasta – zwiedzanie Katedry (Duomo), San Michele oraz nawiedzenie Santuario di Santa
Gemm – miejsce spoczynku mistyczki i świętej Gemmy Galgani. Przejazd do hotelu – okolice Lukka/Pistoia – zakwaterowanie i obiadokolacja.
3. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie; wyjazd do Pizy – spacer po mieście; wyjazd do Asyżu, gdzie zobaczymy m.in. Bazyliki św. Franciszka,
św. Klary i Matki Bożej Anielskiej (róże bez kolców); wyjazd do Cascii – nawiedzenie sanktuarium i relikwii św. Rity; przejazd do hotelu
w okolicach Rzymu – zakwaterowanie i obiadokolacja.
4. dzień
Śniadanie; wyjazd do Watykanu, zwiedzanie Bazyliki św. Piotra z nawiedzeniem grobu Ojca Świętego Jana Pawła II, uczestnictwo w
audiencji generalnej pod przewodnictwem Ojca Świętego; zwiedzanie Bazyliki św. Pawła za Murami, św. Jana na Lateranie i Santa
Maria Maggiore; powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.
5. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie; wyjazd do Rzymu – zwiedzanie Rzymu Starożytnego, Koloseum (zwiedzanie z zewnątrz), spacer do
słynnej fontanny Di Trevi; czas wolny na zakup pamiątek i dewocjonaliów; wyjazd na Monte Cassino – nawiedzenie Cmentarza
Żołnierzy Polskich, czas na modlitwę oraz zwiedzanie Klasztoru OO. Benedyktynów; przejazd do hotelu w San Giovanni Rotondo –
zakwaterowanie i obiadokolacja.
6. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie; zwiedzanie San Giovanni Rotondo i miejsc związanych z działalnością Świętego Ojca PIO - nawiedzenie
relikwii; przejazd na Monte Sant Angelo – nawiedzenie groty, gdzie ukazał się święty Michał Archanioł; przejazd do Lanciano, zwiedzimy katedrę (miejsce cudu eucharystycznego); wyjazd do Loreto – zakwaterowanie i obiadokolacja.
7. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie; przejazd do Loreto, zwiedzanie słynnej Bazyliki i Domku Świętej Rodziny oraz nawiedzenie Cmentarza
Żołnierzy Polskich, czas na modlitwę; wyjazd do Rimini i odpoczynek nad Morzem Adriatyckim; przejazd do hotelu w Rimini – zakwaterowanie i obiadokolacja.

Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);

8. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie; przejazd do Padwy, gdzie zwiedzimy romańsko–gotycką Bazylikę św. Antoniego z jego grobem. Wyjazd
w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Słowenię i Węgry na nocleg tranzytowy (Słowenia Węgry, okolice Nagykanizsa) – zakwaterowanie i obiadokolacja.

obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;

9. dzień
Pakowanie bagaży, śniadanie; wyjazd do Budapesztu na wzgórze Gelerta, spacer od pomnika bohaterów do Katedry; przejazd do
Rzeszowa – zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.

ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
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10 dzień:
śniadanie; wyjazd w drogę powrotną, po drodze przejazd przez Dolomity, postój nad jeziorem Misurina i masywie górskim Tre Cime
di Lavaredo; Przejazd na nocleg tranzytowy w okolicach Klagenfurt (Austria); zakwaterowanie i obiadokolacja.
11 dzień:
śniadanie; Spacer po Klagenfurcie, przejazd do Rzeszowa – zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.

WŁOCHY PÓŁNOCNE - 11 DNI
TRASA:
RZESZÓW – CZECHY – AUSTRIA – WIEDEŃ – KAHLENBERG – WŁOCHY – TARVISIO – WENECJA – PADWA – MADONNA DELLA CORONA –
WERONA – MONTICHIARI–FONTANELLE – MEDIOLAN – GENUA – PORTOFINO – SPEZIA – CINQUE TERRE – SAN GIMIGNANO – SIENA
– ASYŻ – CITTA DI CASTELLO – LA VERNA – DOLOMITY – JEZIORO MISURINA – TRE CIME DI LAVAREDO – KLAGENFURT – RZESZÓW.
1. dzień
Godz. 2.00 zbiórka uczestników w Rzeszowie, pakowanie bagaży do autobusu; wyjazd do Wiednia na Kahlenberg i msza święta –
nawiedzenie kościoła, gdzie król Jan III Sobieski uczestniczył we mszy śvwiętej jako ministrant przed wielką bitwą z Turkami, w roku
1683; przejazd na zwiedzanie miasta m.in. Katedry św. Szczepana i spacer przez Hofburg; wyjazd w okolice Tarvisio – zakwaterowanie
i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Śniadanie; wyjazd do Wenecji i wypłynięcie statkiem na zwiedzanie Bazyliki św. Marka i Placu; przejazd do Padwy gdzie zwiedzimy
romańsko–gotycką Bazylikę św. Antoniego z jego grobem; przejazd do Sanktuarium Madonna della Corona zawieszonego między
niebem a ziemią na wysokości 774 metrów nad poziomem morza. U jego stóp ciągnie się malownicza dolina Adygi. Nocleg w okolicach Spiazzi – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
.
3. dzień
Śniadanie; wyjazd do Werony słynnego miasta Romea i Julii, gdzie zobaczymy rzymski amfiteatr, dom Julii „Casa di Giuletta”, kościół
św. Anastazji – spacer po mieście, przejazd do Montichiari-Fontanelle – miejsca objawień i kultu Matki Bożej Róży Duchownej (msza
św.); transfer do hotelu w okolicach Mediolanu – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
4. dzień
Śniadanie; zwiedzanie Mediolanu – w programie m.in. monumentalna Katedra Narodzin św. Marii, która mieści się na Piazza Duomo
w samym centrum miasta i skrywa relikwie Świętego Gwoździa z Krzyża, Galeria Vittorio Emanuele II, Teatr La Scala (z zewnątrz),
spacer po mieście; przejazd do Monzy – nawiedzenie relikwii św. Joanny Beretty Molli; transfer do hotelu w okolicach Genui –
zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie; wyjazd do Genui, zwiedzanie z zewnątrz m.in. Starego Miasta Piazza de Ferrari, Pałacu Dożów, katedry św. Wawrzyńca,
portu; przejazd w na plażę w Portofino – odpoczynek nad morzem; transfer do hotelu w okolicach Spezi – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
6. dzień
Śniadanie; wyjazd do Cinque Terre – fragment riwiery liguryjskiej na którym znajduje się pięć miejscowości: Monterosso, Vernazza,
Corniglia, Manarola i Riomaggiore, wpisanych na listę UNESCO, przejazd miejscową kolejką; po południu przejazd do Pizzy, gdzie zobaczymy La Torre di Pisa „Krzywa Wieża”, kościół Santa Maria della Spina – sanktuarium relikwii ciernia z korony cierniowej; transfer
do hotelu w okolicach Serravalle Pistoiese – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
7. dzień
Śniadanie; wyjazd do San Gimignano, spacer po starówce średniowiecznego miasteczka w Toskanii, przejazd do Sieny gdzie zobaczymy m.in. główny rynek Il Campo, Palazzo Publico, wspaniały ratusz zwieńczony wysoką i smukłą wieżą. Stanowi on centrum życia
obywatelskiego Sieny, katedrę sieneńską znajdującą się naprzeciwko kościoła Santa Maria della Scala; transfer do hotelu w okolicach
Asyżu – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
8. dzień
Śniadanie; zwiedzanie Asyżu m.in. Bazyliki św. Franciszka, św. Klary i Matki Bożej Anielskiej (róże bez kolców); powrót do hotelu,
obiadokolacja – nocleg.
9. dzień
Śniadanie; przejazd do Citta di Castello – spacer po zabytkowej starówce oraz nawiedzenie relikwii św. Weroniki Giuliani; przejazd
do Sanktuarium w La Verna – franciszkańskiego sanktuarium górujące nad miejscowością Chiusi della Verna w prowincji Arezzo we
Włoszech. W miejscu tym św. Franciszek z Asyżu otrzymał stygmaty; przejazd do Ravenny, zwiedzanie miasta (mozaiki) - zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
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Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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FATIMA/ LOURDES/ LA SALETTE – ZDJĘCIA

SYCYLIA - 8 DNI - SAMOLOT
TRASA:
KATOWICE – SYCYLIA – CATANIA – WULKAN ETNA – WĄWÓZ ALCANTARA – TAORMINA – KATANIA – SYRAKUZY – WYSPY LIPARYJSKIE
(LIPARI I VULCANO) – ERICE – AGRIGENTO – MONTE PELLEGRINO – PALERMO – MONREALE – CATANIA - KATOWICE
1. dzień
Zbiórka uczestników na lotnisku w Katowicach. Wylot na Sycylię. Przejazd na nocleg w okolicach Taorminy. W tym dniu nie ma obiadokolacji.
2. dzień
Śniadanie, a po nim wycieczka na wulkan Etna – najwyższy czynny wulkan Europy. Przejazd do wąwozu Alcantara, gdzie u podnóża
Etny, wysokie na kilkadziesiąt metrów bazaltowe skały rozrywane są wartkim nurtem lodowatej rzeki Alcantara. To jedno z najciekawszych miejsc, jakie można zobaczyć w tej części Sycylii i jedna z największych atrakcji geologicznych wyspy. Wycieczka ta w przypadku
wzmożonej aktywności wulkanu może zostać odwołana. Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
3. dzień
Śniadanie, po którym udamy się do Taorminy. Spacer po mieście, zobaczymy m.in. Corso Umberto – główną ulicę miasta, starówkę,
dobrze zachowany teatr grecki z III w. p.n.e., ruiny zamku górującego nad miastem na Monte Tauro, katedrę św. Katarzyny z XIII w.
i plac Vittorio Emanuele. Przejazd do Katanii. Zwiedzanie: plac katedralny, katedra św. Agaty, ratusz miejski, fontanna ze słoniem
będąca symbolem miasta, ruiny teatru rzymskiego z II wieku p.n.e. i greckiego amfiteatru. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4. dzień
Śniadanie, po którym udamy się do Syrakuz. Zwiedzimy park archeologiczny – ze względu na ilość oraz znaczenie rozmieszczonych
tu zabytków ze starożytności, obiekt ten uważany jest za jeden z najważniejszych obszarów archeologicznych nie tylko na Sycylii,
ale również nad Morzem Śródziemnym. Park został założony między 1952 a 1955 r. Chronione są tutaj nie tylko ruiny, ale również
roślinność, dzięki której teren jest największym zielonym parkiem, położonym w centrum Syrakuz. Odwiedzimy ponadto jaskinię
Latomia del Paradiso – nazywaną Uchem Dionizosa. Zobaczymy też Wyspę Ortiga z katedrą i słynną fontanną Aretuzy. Czas wolny.
Powrót na obiadokolację i nocleg.
5. dzień
Śniadanie. Udamy się na archipelag Wysp Liparyjskich, na które z Milazzo dotrzemy promem. Zwiedzimy wyspy Lipari i Vulcano.
Wśród zabytków Lipari, wyróżnia się katedra pw. św. Bartolomeusza. Wyspa pokryta jest wulkanicznym pumeksem i obsydianem.
Udamy się na wyspę Vulcano. Niezwykłą atrakcją Vulcano jest wulkan Fossa z kraterem Gran Cratere – nadal czynne są tu fumarole,
przez które wydostają się gazy i para wodna. Po zwiedzeniu wysp przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Palermo.
6. dzień
Śniadanie, po którym udamy się do Erice, znajduje się tutaj świątynia Wenus Erycyńskiej. Ze szczytu urwiska zobaczymy imponującą
panoramę miasta Trapani, a w oddali wysp Egadów. Przejazd do Agrigento, ostatniej kolonii greckiej na Sycylii. Zobaczymy Valle dei
Templi – jeden z najpiękniejszych zespołów starożytnego budownictwa greckiego poza Grecją. W godzinach wieczornych powrót na
obiadokolację i nocleg.
7. dzień
Śniadanie, po którym przejazd do Monte Pellegrino – nawiedzenie siedemnastowiecznego sanktuarium św. Rozalii. Spacer do pomnika św. Rozalii. Przejazd do Palermo. Zwiedzanie Starego Miasta, pałac Normanów, Porta Nova, fontanna Pretoria, Porta Felice,
kościół La Martorana, katedra z miejscem spoczynku św. Rozalii, patronki miasta. Czas wolny, po którym nastąpi powrót na obiadokolację i nocleg.
8. dzień
Śniadanie, przejazd do Monreale i nawiedzenie katedry. Wyjazd na lotnisko w Catanii. Wylot do Katowic. Zakończenie pielgrzymki.
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Organizator zapewnia:
przelot samolotem;
autokar z klimatyzacją;
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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LITWA, ŁOTWA, ESTONIA, FINLANDIA – ZDJĘCIA

SANKTUARIA MARYJNE EUROPY FATIMA, LOURDES, LA SALETTE - 13 DNI
TRASA:
RZESZÓW – CZECHY – WŁOCHY – MEDIOLAN – SAN REMO – HISZPANIA – LORET DE MAR – BARCELONA – MONTSERRAT – SARAGOSA – MADRYT – TALAVERA – PORTUGALIA – LIZBONA – BELEM – FATIMA – BRAGA – SANTIAGO DE COMPOSTELLA – OVIEDO –
FRANCJA – LOURDES – CARCASSONNE – LA SALETTE – WŁOCHY – CZECHY – RZESZÓW
1. dzień
Godz. 2:00 zbiórka uczestników w Rzeszowie, pakowanie bagaży, wyjazd do Azzano Decimo, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Śniadanie i wyjazd do Mediolanu – zwiedzanie katedry i miasta, przejazd do hotelu w okolicach Sanremo, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
3. dzień
Śniadanie, wyjazd do Lloret de Mar – zakwaterowanie w hotelu i odpoczynek nad Morzem do obiadokolacji, następnie nocleg.
4. dzień
Śniadanie, przejazd do Barcelony na zwiedzanie: spacer od pomnika Columba przez plac Ramblas, do gotyckiej katedry Santa Maria
del Mar z XV w., Sagrada Familia – kościół św. Rodziny, wyjazd do Montserrat, zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej (Czarnulki); przejazd do hotelu w okolicach Saragosy, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie, wyjazd do Saragosy i zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Pilar, przejazd do Madrytu, zwiedzanie Katedry i Pałacu Królewskiego (z zewnątrz) oraz Starego Miasta, następnie wyjazd do Talavery, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
6. dzień
Śniadanie, wyjazd do Lizbony, zwiedzanie miejsc związanych ze św. Antonim, przejazd do Belem, zwiedzanie Klasztoru Hieronimitów
i Pałacu Królewskiego (obecnie siedziba prezydenta), wyjazd do Fatimy, zakwaterowanie i obiadokolacja, o godz. 21.30 uczestnictwo
w nabożeństwie różańcowym i Procesji Maryjnej z lampionami, nocleg.
7. dzień
Śniadanie, zwiedzanie miejsc związanych z objawieniem Loca Do Anjo (miejsce gdzie dzieciom objawił się Anioł), domów rodzinnych
pastuszków, Sanktuarium gdzie są pochowane dzieci, następnie czas wolny, obiadokolacja o godz. 19.00, o godz. 21.30 uczestnictwo w nabożeństwie różańcowymi Procesji Maryjnej z lampionami, nocleg.
8. dzień
Sniadanie, wyjazd do Bragi, religijnej stolicy Portugalii – zwiedzanie kompleksu kościelnego Bom Jezus, przejazd do Santiago de Compostela, zwiedzanie Bazyliki św. Jakuba Apostoła (jednego z ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych chrześcijan obok Jerozolimy
i Rzymu), przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
9. dzień
Śniadanie, wyjazd do Lourdes, po drodze zwiedzanie Katedry w Oviedo gdzie przechowywany jest sudarion (chusta z grobu Jezusa),
krótki postój nad morzem. Przyjazd do Lourdes, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
10. dzień
Śniadanie, zwiedzanie miejsc związanych z objawieniem, przejście i modlitwa w Grocie gdzie ukazała się Matka Boża Bernadetcie,
Droga Krzyżowa, msza święta, możliwość zanurzenia w basenach, zwiedzanie domu św. Bernadety, czas wolny, o godz. 19.00 obiadokolacja, o godz. 21.00 nabożeństwo różańcowe i Procesja Maryjna z lampionami, nocleg.
11. dzień
Śniadanie, wyjazd do Carcassonne – zwiedzanie średniowiecznego miasteczka ze wspaniale zachowanymi murami obronnymi, wyjazd do La Salette, zakwaterowanie, msza święta, obiadokolacja, o godz. 21.00 procesja różańcowa z lampionami, nocleg.

Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;

12. dzień
Śniadanie, pakowanie bagaży do autokaru, Droga Krzyżowa, msza święta, czas wolny, wyjazd do Rzeszowa, przejazd nocny.

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;

13. dzień
Przyjazd do Rzeszowa, zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.

ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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SKANDYNAWIA – ZDJĘCIA

PORTUGALIA, FATIMA I SANTIAGO DE
COMPOSTELA - 8 DNI – SAMOLOT
TRASA:
WARSZAWA – LIZBONA – FATIMA – BATALHA – ALCOBACA – NAZARE – BRAGA – SANTIAGO DE COMPOSTELA – PORTO – COIMBRA –
SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – LIZBONA – WARSZAWA
1. dzień
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie, wylot do Lizbony, transport do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja.
2. dzień
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Lizbony, stolicy Portugalii. Zwiedzanie: klasztoru Hieronimitów, wieży Belem, kościoła Odkrywców
i kościoła św. Antoniego. Po południu przejazd do hotelu w Fatimie, zakwaterowanie i obiadokolacja. Wieczorny udział w procesji
z lampionami, nocleg.
3. dzień
Śniadanie, zwiedzanie miejsc związanych z objawieniem, Loca Do Anjo (miejsce gdzie dzieciom objawił się Anioł), domów rodzinnych
pastuszków, Sanktuarium gdzie są pochowane dzieci, czas wolny, obiadokolacja o godz. 19.00; o godz. 21.30 uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym i Procesji Maryjnej z lampionami, nocleg.
4. dzień
Śniadanie, wyjazd do Batalhi gdzie zwiedzimy Klasztor Santa Maria da Vitoria, przejazd do miejscowości Alcobaca, w której zobaczymy Klasztor Santa Maria wpisany na listę UNESCO. Wyjazd do Nazare, miejscowości położonej u stóp wielkiego klifu nad Oceanem
Atlantyckim, czas wolny, powrót do Fatimy, obiadokolacja o godz. 19.00, o godz. 21.30 uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym
i Procesji Maryjnej z lampionami, nocleg.
5. dzień
Śniadanie, wyjazd do Bragi religijnej stolicy Portugalii – zwiedzanie kompleksu kościelnego Bom Jezus, przejazd do Santiago de
Compostela, zwiedzanie Bazyliki św. Jakuba Apostoła. Jest to jeden z ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych chrześcijan obok
Jerozolimy i Rzymu, przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.

Organizator zapewnia:
przelot samolotem;

6. dzień
Śniadanie, wyjazd do Porto największego miasta w północnej Portugalii, spacer i zwiedzanie miasta sięgającego korzeniami czasów
rzymskich, przejazd do Coimbry, trzeciego co do wielkości maista w Portugalii (przez wiele lat rezydencja monarchów, miasto narodzin sześciu królów Portugalii, pierwszej dynastii, pierwszego uniwersytetu w kraju). Przejazd do Fatimy, zakwaterowanie i obiadokolacja, o godz. 21.30 uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym i Procesji Maryjnej z lampionami, nocleg.

autokar z klimatyzacją;

7. dzień
Śniadanie, przejazd do Sinatry, uroczego miasteczka, w którym znajdują się niesamowite pałace, zamkowe ruiny oraz inne okazałe
rezydencje, wybudowane pośród przepięknego krajobrazu parku narodowego Serra de Sintra. Przejazd na przylądek Cabo da Roca
(najdalej na zachód wysunięty punkt stałego lądu Europy). Brzeg na przylądku jest skalisty i wznosi się 144 m ponad poziom Oceanu
Atlantyckiego. Przejazd do Cascais na wypoczynek nad morzem, przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.

wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;

8. dzień
Śniadanie, przejazd na lotnisko do Lizbony. Przylot do Warszawy, zakończenie pielgrzymki.
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noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);

obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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SKANDYNAWIA – ZDJĘCIA

FRANCJA I HISZPANIA – 8 DNI - SAMOLOT
TRASA:
KRAKÓW – BARCELONA – CARCASSONNE – LOURDES – MONTSERRAT – COSTA BRAVA – BARCELONA – TOSSA DE MAR – GIRONA KRAKÓW
1. dzień
Zbiórka uczestników w na lotnisku w Krakowie, wylot do Barcelony/Girony, transfer do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja –
nocleg.
2. dzień
Śniadanie, przejazd do Carcassone, którego zabytkowa architektura stanowi największy w Europie średniowieczny kompleks urbanistyczny i jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO; przejazd do Lourdes, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
3. dzień
Śniadanie, wyjście na zwiedzanie miejsc związanych z objawieniem, przejście i modlitwa w Grocie gdzie ukazała się Matka Boża Bernadetcie, Droga Krzyżowa, Msza Święta, możliwość zanurzenia w basenach, nawiedzenie domu św. Bernadety i czas wolny, 19.00
obiadokolacja, 21.00 nabożeństwo różańcowe i Procesja Maryjna z lampionami – nocleg.
4. dzień
Śniadanie, przejazd przez Pireneje do Hiszpanii na wzgórze Montserrat i nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej (Czarnulki); przejazd
do hotelu na wybrzeżu Costa Brava, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie stolicy Katalonii – Barcelony. Zwiedzanie (z zewnątrz) Sagrada Familia, Katedra Św. Eulalii, spacer
przez Bari Gotic i La Ramblas. Powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
6. dzień
Śniadanie, całodzienny odpoczynek nad morzem; fakultatywnie możliwość rejsu po zatoce Tossa de Mar (dodatkowo płatny ok. 35
euro) – powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
7. dzień
Śniadanie, przejazd do Girony i zwiedzanie miasta z najlepiej zachowaną średniowieczną starówką w Hiszpanii i jedną z największych historycznych dzielnic żydowskich w Europie. Po południu powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
8. dzień
Śniadanie, przejazd na lotnisko w Gironie, wylot i przylot do Krakowa; zakończenie pielgrzymki.
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Organizator zapewnia:
przelot samolotem;
autokar z klimatyzacją;
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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PRZEDZIAŁKA
AZJA

RUMUNIA – TRANSYLWANIA – WĘGRY - 5 DNI
TRASA:
RZESZÓW – TOKAJ – ORADEA – CLUJ NAPOCA – TURDA – TARGU MURES – SGHISOARA - BRAN – BRASOV – SINAIA - SIBIU – ALBA
JULIA – MISZKOLC - RZESZÓW
1 .dzień
Wyjazd z Rzeszowa o godz. 3.00. Przejazd przez Słowację i Węgry do Rumunii. Spaceru po TOKAJU z degustacją win. Przyjazd do
Oradea. Spacer po starówce Oradea: barokowy ratusz i katedra, pałac biskupstwa grekokatolickiego, kamienicę czarny orzeł, kościół
księżycowy. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Śniadanie. Zwiedzanie jednej ze stolic Transylwanii Cluj Napoka gdzie zobaczymy kościół św. Michała, dom Korwina, mury obronne z
basztą i katedrę prawosławną. Przejazd do Turdy – zwiedzanie kopalni soli. W miarę możliwości czasowych spacer po Targu Mures –
pałac kultury, teatr narodowy, cerkiew prawosławna, Pałac Apolla. Zwiedzanie starówki Sighisoary z wieżą zegarową, domem Draculi,
domem weneckim i katedrą. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
3. dzień
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie Braszowa: Czarny Kościół – pierwotnie najdalej na wschód Europy wysunięta katolicka katedra
oraz: Ratusz, Czarna i Biała Wieża, Stara Synagoga, Bastion Tkaczy, Brama Schei. Przejazd do Bran gdzie zobaczymy Biały Zamek –
znany jako legendarny Zamek Draculi, chociaż sam Wlad Palownik przebywam tutaj tylko przez chwilę. Sinaia – zwiedzanie Pałaców
Pelisor i Peles, letniej rezydencji rumuńskiej rodziny królewskiej, jednego z najnowocześniejszych pałaców w Europie. Przejazd do
hotelu. Wyjście na obiadokolację w formie folklorystycznego wieczoru rumuńskiego – nocleg.
4. dzień
Śniadanie. Przejazd do Sibiu i spacer po zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą 3 plac z charakterystycznymi dla tego
miasta budynki z „oczami”, plac Huet, XVI wieczny ratusz, kościół ewangelicki z dzwonem skazańców, Plac Brukenthala, żelazny most
kłamców. Przejazd do Alba Julia – jednej ze stolic Transylwanii. Zwiedzanie potężnej cytadeli oraz katedry, w której pochowany jest
Jan Hunyady, siedmiogrodzki książę, który walczył o stronie polskiego króla Władysława III w bitwie z Turkami pod Warną. Przejazd
do hotelu. Zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie, wyjazd w kierunku Polski. Przejazd do Miszkolca – kąpiel w jaskiniach ( jedyne w Europie jaskinie wapienne udostępnione
do kąpieli z wodą termalną między 25 a 38 stopni Powrót do Rzeszowa w godzinach wieczornych.
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Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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WILNO/ TROKI/ SOKÓŁKA – 3 DNI

Organizator zapewnia:
PRAGA I SKALNE MIASTO - 3 DNI
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
TRASA:
RZESZÓW – PRAGA – SKALNE MIASTO - RZESZÓW
1. dzień
Zbiórka uczestników w Rzeszowie wyjazd do Pragi, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta: kompleks zamkowy Hradczany,
Zamek Królewski, ogrody królewskie, Belweder, Katedra Św. Wita, Złota Uliczka, spacer od Placu Republiki przez Rynek Staromiejski,
Bramę Prochową, przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Śniadanie, c.d. zwiedzania Pragi, Praska Loreta, Mała Strana, Kościół Św. Mikołaja, Most Karola. Rynek Starego Miasta, Uniwersytet
Karola, do Placu Wacława, Ratusz Staromiejski ze słynnym zegarem astronomicznym. Powrót do hotelu, obiadokolacja - nocleg.
3. dzień
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Skalnego Miasta w Skałach Teplickich. Wyjazd do Rzeszowa, powrót w godzinach wieczornych,
zakończenie imprezy.
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noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.

39

LITWA, ŁOTWA, ESTONIA, FINLANDIA – ZDJĘCIA

PIELGRZYMKA DO WILNA, TROK, SOKÓŁKI
I STUDZIENICZNEJ – 3 DNI
1. dzień
Zbiórka uczestników w Rzeszowie, wyjazd do Sokółki. Tam zwiedzanie kościoła św. Antoniego Padewskiego, podniesionego do rangi
Kolegiaty. Tutaj 12 października 2008 roku wydarzył się cud eucharystyczny (msza św.). Wyjazd do Studzienicznej - odwiedzenie
pięknie usytuowanego nad Jeziorem Studzienicznym sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej. Miejsce to znajduje się na wyspie
połączonej z lądem groblą. W 1999 roku odwiedził je papież Jan Paweł II, co zostało upamiętnione jego pomnikiem nad jeziorem.
Wyjazd do Wilna - zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.		
2. dzień
(Msza św.) śniadanie; zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem takich miejsc, jak: Ostra Brama, Stare Miasto, katedra z grobami
królewskimi, kościoły - św. Kazimierza, św. Piotra i Pawła na Antokolu, św. Anny, św. Ducha, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Ratusz,
Muzeum Mickiewicza, Góra Trzech Krzyży; powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3. dzień
(Msza św.) Pakowanie bagaży, śniadanie i c.d. zwiedzania Wilna m.in., Cmentarz na Rossie i klasztor św. Faustyny; przejazd do Trok –
zwiedzanie zamku księcia Witolda z XIV wieku. Wyjazd do Rzeszowa i zakończenie pielgrzymki w godzinach nocnych.
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Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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8 dzień:
śniadanie, cd. zwiedzania Wilna: Stare Miasto, Ratusz, Muzeum Mickiewicza, Kościoły: Katedry z grobami królewskimi, Św. Kazimierza,
Cmentarza na Rossie, Góra Trzech Krzyży; przejazd do Trok – zwiedzanie zamku księcia Witolda z XIV wieku. Powrót do hotelu na
obiadokolację - nocleg.
9 dzień:
śniadanie, wyjazd w kierunku Polski, przejazd do Wigier - zwiedzanie kompleksu pokamedulskiego, tu przyroda głośno przemawia
jednym głosem z historią. Wzgórze wigierskie, to miejsce które odwiedzali wielcy królowie od Władysława Jagiełły zaczynając a na Janie Kazimierzu kończąc, to tu przybywali wielcy architekci, malarze, poeci. To właśnie Wigry wybrał Św. Jan Paweł II na miejsce swojego kilkudniowego odpoczynku w czasie pielgrzymki do Polski. Wyjazd do Rzeszowa i zakończenie pielgrzymki w godzinach nocnych.

KRAJE NADBAŁTYCKIE – LITWA, ŁOTWA,
ESTONIA, FINLANDIA - 9 DNI
TRASA:
RZESZÓW – SOKÓŁKA – STUDZIENICZNA – KOWNO – SZAWLE – GÓRA KRZYŻY – SZYDŁÓW – RYGA – TALLIN – HELSINKI – PANAWA –
WILNO – TROKI – WIGRY – RZESZÓW.
1. dzień
Zbiórka uczestników w Rzeszowie, wyjazd do Sokółki. Tam zwiedzanie kościoła św. Antoniego Padewskiego, podniesionego do rangi
Kolegiaty. Tutaj 12 października 2008 roku wydarzył się cud eucharystyczny (msza św.). Wyjazd do Studzienicznej - odwiedzenie
pięknie usytuowanego nad Jeziorem Studzienicznym sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej. Miejsce to znajduje się na wyspie
połączonej z lądem groblą. W 1999 roku odwiedził je papież Jan Paweł II, co zostało upamiętnione jego pomnikiem nad jeziorem.
Wyjazd do Wilna - zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.		

MALTA SAMOLOTEM – ZDJĘCIA

2. dzień
Śniadanie, zwiedzanie Kowna, m.in.: Stare Miasto z Ratuszem, ruiny zamku kowieńskiego, katedra św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna.
Przejazd do Szawli. Tam zwiedzanie Góry Krzyży, gdzie znajdują się dziesiątki tysięcy symboli męki Chrystusa. Przejazd do Szydłowa.
Tam odwiedzenie Sanktuarium Matki Bożej. W Szydłowie, w 1608 roku objawiła się Najświętsza Maryja Panna i było to jedno z jej
pierwszych objawień w Europie i bodaj jedyne, gdy Matka Boża zwróciła się do niekatolika.W 1993 roku do Szydłowa przybył będący
w trakcie pielgrzymki po Litwie, papież Jan Paweł II. Przejazd do Rygi - zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
3. dzień
Śniadanie, zwiedzanie Starówki Rygi, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO: fortyfikacje miejskie z Basztą
Prochową, katedra Domska, kościoły św. Piotra i św. Jakuba oraz zespół średniowiecznych kamieniczek. Popołudniu przejazd do Jurmały – najsłynniejszego nadbałtyckiego miasta Łotwy. Podziwiać tu można jedne z najpiękniejszych drewnianych domków w okolicy
oraz plaże odznaczone błękitną flagą, wizyta nad morzem - czas wolny; powrót do hotelu na obiadokolację - nocleg.
4. dzień
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Tallina - górne i dolne miasto, gdzie zobaczyć można m.in.: fortyfikacje obronne, baszty, Sobór A.
Newskiego, ratusz, malownicze średniowiecze uliczki. Tallin był jednym z tych nadbałtyckich miast, które szczęśliwie uniknęły poważnych zniszczeń podczas II wojny światowej. Chociażby z tego względu warto odwiedzić stolicę Estonii - miłośnicy średniowiecznej
architektury powinni być nią zachwyceni. Tallin to prawdziwa perełka wśród nadbałtyckich miast; przejazd do hotelu; zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie, przejazd do portu i zaokrętowanie na prom o godz. 8:00. Przypłynięcie do Helsinek o godz. 10:40. Spotkanie z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie stolicy Finlandii: Plac Senacki z katedrą luterańską, sobór Uspieński – największy sobór w Europie
Zachodniej, Skalny Kościół, port jachtowy. Swój urok stolica Finlandii na pewno zawdzięcza położeniu – Helsinki rozmieszczone są
m.in. na kilkudziesięciu wyspach i wysepkach nad Zatoką Fińską. „Opcjonalnie (dla chętnych)”: rejs tramwajem wodnym do twierdzy
Suomenlinna położonej na grupie sześciu wysp, która dawniej miała za zadanie bronić Helsinek od strony morza. Obiekt został
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO – około 5/8 euro. Przejazd do portu. Zaokrętowanie na prom, przypłynięcie w
godzinach wieczornych do Tallina - powrót do hotelu na obiadokolację - nocleg.
6. dzień
Śniadanie, przejazd do kościoła w skale w Tallinie w dzielnicy Töölö , następnie do Panawy, na 2/3 godzinny odpoczynek nad morzem, przejazd do Wilna; zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
7. dzień
Śniadanie, całodzienne zwiedzanie Wilna: cerkiew przy Ostrej Bramie, katedra, kościoły: św. Ducha, św. Anny, św. Piotra i Pawła,
zwiedzanie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie znajduje się oryginalny obraz „Jezu ufam Tobie” namalowany według wskazówek św. Faustyny Kowalskiej w 1934 roku. Przejazd do dzielnicy Antokol, gdzie znajdował się Dom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia, w którym mieszkała siostra Faustyna. W domu tym, 13 i 14 września 1935 roku, w objawieniu prywatnym, sam Pan
Jezus podyktował siostrze Faustynie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Obecnie mieści się tam skromne muzeum z relikwiami świętej.
Powrót do hotelu na obiadokolację - nocleg.

42

Organizator zapewnia:
autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis);
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem
przejazdów nocnych);
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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ZIEMIA ŚWIĘTA - 8 DNI -SAMOLOT
TRASA:
POLSKA – IZRAEL – TEL AVIV – AIN KAREM – BETLEJEM - BETANIA – JERYCHO – RZEKA JORDAN – MORZE MARTWE – PUSTYNIA
JUDZKA – JEROZOLIMA – GÓRA TABOR – GÓRA OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGA – JEZIORO GALILEJSKIE – KANA GALILEJSKA –
NAZARET – HAJFA – CEZAREA – BETLEJEM - TEL AVIV - POLSKA
1. dzień
Zbiórka pielgrzymów na lotnisku, odprawa paszportowa, odlot do Tel Awiwu; wyjazd do Ain Karem – Sanktuarium nawiedzenia św.
Elżbiety i narodzenia Jana Chrzciciela (msza święta). Przejazd do hotelu w Betlejem –zakwaterowanie i obiadokolacja - nocleg.
2. dzień
Śniadanie; wyjazd do Betanii (wskrzeszenie Łazarza) msza św.; przejazd nad rzekę Jordan – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
wyjazd do Jerycha – najstarszego miasta świata – Góra Kuszenia i Sykomora (drzewo Zacheusza) – przejazd nad Morze Martwe, pobyt z kąpielą, pustynia Judzka z widokiem na panoramę Wadi Kelt. Powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.
3. dzień
Śniadanie; przejazd do świętego miasta Jerozolimy na Górę Oliwną – zwiedzanie m. in. Betfage – miejsce wjazdu Jezusa do Jerozolimy (msza św.), Górę Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster – Ojcze Nasz, Dominus Flevit – Pan zapłakał, kościół grobu Matki Bożej,
Ogrody Getsemani i Bazylika Agonii Jezusa, Ściana Płaczu; przejazd na Górę Syjon chrześcijański – Wieczernik, bazylika zaśnięcia
NMP, Kościół św. Piotra – in Gallicantu, powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.
4. dzień
Śniadanie; przejazd do świętego miasta Jerozolimy, wejście przez bramę św. Szczepana do kościoła św. Anny – Sadzawka Betesda,
przejście do Klasztoru Biczowania (msza św.) i nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Via Dolarosa, zwiedzanie Bazyliki Bożego Grobu na
Kalwarii i miejsca ukrzyżowania Jezusa – Golgota, wejście do Grobu Pańskiego, powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.
5. dzień
Śniadanie; wykwaterowanie z hotelu, pakowanie bagaży do autokaru, wyjazd na Górę Tabor – zwiedzanie Kościoła Przemienienia
Pańskiego (msza św.); wyjazd na Górę Ośmiu Błogosławieństw, przejazd do domu św. Piotra, Tabga – miejsce cudownego rozmnożenia chleba i ryb w Kafarnaum; rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim; przejazd do hotelu – zakwaterowanie i obiadokolacja - nocleg.
6. dzień
Śniadanie, pakowanie bagaży do autokaru; wyjazd do Kany Galilejskiej – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, przejazd do Nazaretu – zwiedzanie Groty i Bazyliki Zwiastowania, msza św., Kościół Św. Józefa; obiad, przejazd do Hajfy – zwiedzanie sanktuarium
maryjnego Stella Maris na Górze Karmel (prorok Eliasz); wyjazd na zwiedzanie Cezarei Nadmorskiej nad Morzem Śródziemnym z
zachowanymi ruinami akweduktu z czasów rzymskich; przejazd do hotelu i obiadokolacja - nocleg.
7. dzień
Śniadanie; przejazd do Betlejem i zwiedzanie Bazyliki Narodzenia oraz Groty Mlecznej, Pole Pasterzy, Cremisan, Muzeum Holokaustu – Yad Vashem, powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.
8. dzień
Śniadanie; wyjazd na lotnisko do Tel Avivu; wylot i przylot do Polski, zakończenie pielgrzymki.
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Organizator zapewnia:
przelot samolotem;
autokar z klimatyzacją;
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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ZIEMIA ŚWIĘTA I JORDANIA - 8 DNI - SAMOLOT
TRASA:
POLSKA – TEL AVIV – NAZARET – KANA GALILEJSKA – GÓRA OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – KAFARNAUM – JEZIORO
GALILEJSKIE – JERASH – PETRA – MADABA – AMMAN - GÓRA NEBO – AIN KAREM – BETLEJEM – JEROZOLIMA - TEL AVIV – POLSKA
1. dzień
TEL AWIW – GÓRA KARMEL
zbiórka pielgrzymów na lotnisku, odprawa paszportowa, odlot do Tel Awiwu; Przejazd do Hajfy. Wizyta na Górze Karmel - Kościół
Najświętszej Pani Karmelu. Wyjazd do hotelu w Galilei.
2. dzień
– GÓRA TABOR – KAFARNAUM – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGA
Śniadanie. Przejazd na Górę Tabor – Góra Przemienienia. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim + obiad ryba Św. Piotra. Wizyta
w Kafarnaum i przejazd na Górę Błogosławieństw. Tabga – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu Św. Piotra. Powrót do hotelu – obiadokolacja - nocleg.
3. dzień
NAZARET – KANA –JORDAN
Po śniadaniu, wykwaterowania. Przejazd do Nazaretu – miejsce dzieciństwa Jezusa i wizyta w Kościele Zwiastowania oraz w Domu
św. Józefa. Przejazd na przejście graniczne Izrael/Jordania. Wyjazd do Jerash, zwanego „Pompejami Wschodu”: owalne forum, dwa
teatry, hipodrom, łuk triumfalny oraz ruiny kilkunastu kościołów z czasów Bizancjum, z pięknymi mozaikami podłogowymi. Obiadokolacja i nocleg w Petrze.
4. dzień
PETRA – MADABA
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie Petry – „różowego miasta Nabatejczyków”: Skarbiec, amfiteatr, Grobowce Królewskie. Przejazd
do Madaby – słynącej z niezwykłych mozaik z czasów bizantyjskich, w tym pochodzącej z VI w. n.e. mapy Palestyny i Dolnego Egiptu
w kościele św. Jerzego. Obiadokolacja i nocleg w Ammane.
5. dzień
AMMAN – GÓRA NEBO
Śniadanie. City Tour po Ammanie: pozostałości starożytnej Filadelfii, rzymski amfiteatr, cytadela z fragmentami rzymskich, bizantyjskich i arabskich budowli, świątynia Herkulesa i fortyfikacje odnowione przez Umajjadów. Wizyta na Górze Nebo. Przejazd na granicę
z Izraelem. Jordan – możliwość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

Organizator zapewnia:
przelot samolotem;

6. dzień
AIN KAREM – BETLEJEM
Śniadanie. Przejazd przez zachodnią część miasta, aby odwiedzić Ain Karem – kościół Nawiedzenia i św. Jana Chrzciciela. Zwiedzanie
Betlejem – wizyta w Bazylice Narodzenia Pańskiego i Grocie św. Hieronima. Następnie przejazd na Pole Pasterzy. Obiadokolacja
i nocleg w Betlejem.

autokar z klimatyzacją;

7. dzień
JEROZOLIMA
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną: kościół Pater Noster, miejsce Wniebowstąpienia, kościół Dominus Flevit, Ogród Getsemani
i Kościół Wszystkich Narodów. Zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie: wizyta w kościele św. Anny, konwencie Ecce Homo, przejście
Drogą Krzyżową (Via Dolorosa), Bazylika Grobu Bożego a następnie przejście pod Ścianę Płaczu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;

8. dzień
TEL AWIW
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko w Tel Awiwie. Wylot do Polski.
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noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);

obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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ZIEMIA ŚWIĘTA I JORDANIA - 11 DNI - SAMOLOT

GRECJA SAMOLOT – ZDJĘCIA

TRASA:
POLSKA – TEL AWIW – BETLEJEM – JEROZOLIMA – GÓRA OLIWNA – EIN KAREM – GALILEA – JAFFA – HAJFA – CEZAREA – KANA GALILEJSKA – NAZARET – GÓTA TABOR – TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – JORDANIA – JERASH – AMMAN – PETRA – MADABA
– GÓRA NEBO – BETANIA – PUSTYNIA JUDZKA – MORZE MARTWE – RZEKA JORDAN – TEL AWIW - POLSKA
1. dzień
Zbiórka pielgrzymów na lotnisku, odprawa paszportowa, odlot do Tel Awiwu. Przejazd do hotelu w Betlejem – zakwaterowanie
i obiadokolacja – nocleg.
2. dzień
Śniadanie. Wyjazd do JEROZOLIMY. GÓRA OLIWNA: zwiedzanie MECZETU WNIEBOWSTĄPIENIA Jezusa, kościoła PATER NOSTER
(Ojcze Nasz), kościoła DOMINUS FLEVIT (Pan zapłakał). Panoramiczny widok na Jerozolimę. Zwiedzanie kościoła GROBU MARYI oraz
OGRÓDU OLIWNEGO – GETSEMANI. Kościół ŚW. PIOTRA IN GALICANTU. GÓRA SYJON – BAZYLIKA ZAŚNIĘCIA NMP, WIECZERNIK
oraz grób króla Dawida. ŚCIANA PŁACZU i dzielnica żydowska. Powrót do hotelu w Betlejem - obiadokolacja i nocleg.
3. dzień
Śniadanie. Nawiedzenie EIN KAREM Sanktuarium NAWIEDZENIA, Sanktuarium ŚW. JANA CHRZCICIELA).Zwiedzanie BETLEJEM. Wyjazd na POLE PASTERZY. GROTA MLECZNA. BAZYLIKA BOŻEGO NARODZENIA. Powrót do hotelu w Betlejem - obiadokolacja i nocleg.
4. dzień
Śniadanie. Wyjazd do GALILEI. Jaffa – kościół Św. Piotra, przejazd Równiną Nadmorską do CEZAREI i HAJFY (sanktuarium STELLA
MARIS). KANA GALILEJSKA (możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, Msza święta). Zwiedzanie NAZARETU (bazylika ZWIASTOWANIA i kościół ŚW. JÓZEFA, ŻYWICIELA. Przejazd do hotelu w Nazarecie – zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Bazyliki PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO na Górze TABOR. Okolice JEZIORA GALILEJSKIEGO: TABGHA (kościół
rozmnożenia chleba, kaplica prymatu), KAFARNAUM (miasto Jezusa i dom św. Piotra), Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim – obiad ryba
św. Piotra. GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW(Msza św.). Powrót do hotelu w Nazarecie - obiadokolacja i nocleg.
6. dzień
Śniadanie. Przejazd na przejście graniczne Izrael/Jordania. Wyjazd do JERASH, zwanego „Pompejami Wschodu”: owalne forum,
dwa teatry, hipodrom, łuk triumfalny oraz ruiny kilkunastu kościołów z czasów Bizancjum, z pięknymi mozaikami podłogowymi. City
Tour po AMMANIE: pozostałości starożytnej Filadelfii, rzymski amfiteatr, cytadela z fragmentami rzymskich, bizantyjskich i arabskich
budowli, świątynia Herkulesa i fortyfikacje odnowione przez Umajjadów. Przejazd do hotelu w Ammanie - zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
7. dzień
Śniadanie. Przejazd do PETRY – „różowego miasta Nabatejczyków”: Skarbiec, amfiteatr, Grobowce Królewskie. Przejazd do hotelu
w Petrze - zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
8. dzień
Śniadanie. Zwiedzanie MADABY – słynącej z niezwykłych mozaik z czasów bizantyjskich, w tym pochodzącej z VI w. n.e. mapy Palestyny i Dolnego Egiptu w kościele św. Jerzego. Wizyta na GÓRZE NEBO. Przejazd na granicę z Izraelem. Przejazd do hotelu w Betlejem
– zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
9. dzień
Śniadanie. Wyjazd do JEROZOLIMY. Zwiedzanie BETANII – kościół ŚW. ŁAZARZA. PUSTYNIA JUDZKA i JORDAN. Qasr Al Yahud – miejsce chrztu. Wyjazd nad MORZE MARTWE. Powrót do hotelu w Betlejem - obiadokolacja i nocleg.
10. dzień
Śniadanie. Wyjazd do JEROZOLIMY. Kościół ŚW. ANNY i SADZAWKA BETESDA – miejsce uzdrowienia paralityka przez Chrystusa.
(msza św.).KAPLICA BICZOWANIA. DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo od miejsca skazania Jezusa do GOLGOTY i BAZYLIKI GROBU
PAŃSKIEGO. Zwiedzanie Bazyliki, czas na osobistą modlitwę. Powrót do hotelu w Betlejem - obiadokolacja i nocleg.
11. dzień
Śniadanie. Wyjazd na lotnisko do Tel Awiwu. Odprawa paszportowa. Wylot do Polski. Zakończenie pielgrzymki.
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Organizator zapewnia:
przelot samolotem;
autokar z klimatyzacją;
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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7. dzień
Śniadanie. Kierujemy się na południe, jadąc wzdłuż głównej rzeki Kaukazu – Mtkvari. Po drodze zobaczymy imponującą twierdzę
Chertwisi, która – jak głoszą legendy – miała stać w tym strategicznym miejscu już za czasów Aleksandra Wielkiego. Następnie odwiedzimy przypominające plaster miodu skalne miasto-klasztor Wardzia, wykute za panowania króla Jerzego III i królowej Tamar (XII-XIII
w.). Po przerwie kawowej przejazd w stronę przejścia granicznego. Przez Giumri, drugie pod względem wielkości miasto Armenii,
jedziemy do stolicy – Erywania. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

GRUZJA I ARMIENIA ŚLADAMI
CHRZEŚCIJAŃSTWA - 11 DNI - SAMOLOT
TRASA:
WARSZAWA – TIBILISI – GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA – ANANURI – STEPANCMINDY – KACHETII – TELAWI – MCCHETA – UPLISCYCHE – BORDŻOMI – ARMENIA - ERYWAŃ - KHOR WIRAP – ECZMIADZYN – SEVAN – SAVANAVANK – ERYWAŃ - WARSZAWA
1. dzień
Na lotnisku Chopina w Warszawie. Odprawa bagażowo – paszportowa. Wylot do Tbilisi o godzinie. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
2. dzień
Śniadanie. Całodzienna wycieczka po Tbilisi. Zawitamy do największej świątyni gruzińskiej – Kościoła Świętej Trójcy (Cminda Sameba), pospacerujemy po wielokulturowej tbiliskiej starówce, wjedziemy kolejką gondolową pod górujący nad miastem pomnik Matki
Gruzji, przejdziemy pod murami twierdzy Narikala, odwiedzimy najstarszą dzielnicę miasta – Abanotubani – z łaźniami siarkowymi
i meczetem, zobaczymy most i kościół Metechi, z którymi związane są losy gruzińskich męczenników, katedrę Sioni, w której przechowywany jest krzyż najważniejszej świętej gruzińskiej – Nino, a także najstarszą świątynię w Tbilisi – bazylikę Anczischati, synagogę
żydowską, oraz słynny Most Pokoju. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
3. dzień
Po śniadaniu wyruszymy w stronę gór Wysokiego Kaukazu jedną z najciekawszych tras w kraju – Gruzińską Drogą Wojenną. Po drodze zwiedzimy twierdzę Ananuri (XVI-XVII w.), urokliwie położoną nad zasilającym tutejszą elektrownię zbiornikiem wodnym Żinwali.
Następnie, jadąc wzdłuż rzeki Aragavi, miniemy kurort narciarski Gudauri i dotrzemy do Stepancmindy (dawniej Kazbegi). Miasto otoczone jest gigantycznymi górami z malowniczym widokiem na szczyt Kazbek (5047 m n.p.m.), jeden z sześciu najwyższych szczytów
Kaukazu. * Dla chętnych – wjazd jeepami pod kościół Św. Trójcy (Cminda Sameba), zbudowany na wysokości 2170 m n.p.m. – jeden
z symboli Gruzji (10 lari – ok. 16 zł). Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja. Nocleg.
4. dzień
Po śniadaniu wyruszymy do Kachetii, której stolicą jest Telawi. Odwiedzimy założony w VI wieku kompleks klasztorny w Ikalto z trzema cerkwiami oraz pozostałościami po słynnej akademii, a także malowniczy, XI-wieczny klasztor Alawerdi z kopułą na wysokości 55
metrów. Zobaczymy jeden z ważniejszych zabytków architektury gruzińskiej: pozostałości po średniowiecznym mieście, dawnej stolicy Kachetii – Gremi, z zachowanym na wzgórzu kościołem św. Archaniołów i trzypoziomową wieżą mieszkalną – zamkiem. Czeka nas
również degustacja wina w jednej z gruzińskich winiarni, gdzie dowiemy się co różni europejską i gruzińską metodę produkcji wina.
Powrót do Tbilisi na nocleg. *Dla chętnych tradycyjna gruzińska supra (czyli uczta w cenie 20 USD os osoby) w restauracji. Nocleg.
5. dzień
Po śniadaniu przejedziemy do duchowej stolicy Gruzji – Mcchety. Wjedziemy pod górujący nad miastem Kościół Dżwari (VI w.), skąd
roztacza się niezapomniany widok na „gruziński Wawel” oraz łączące się rzeki Aragwi i Mtkwari. Następnie odwiedzamy wpisaną na
listę światowego dziedzictwa UNESCO katedrę Sveti Cchoveli (Drzewa Życia), gdzie złożono szatę Pana Jezusa i gdzie znajdują się
groby gruzińskich królów z dynastii Bagratydów. Udajemy się również do żeńskiego klasztoru Samtavro, w którym pochowano króla
Miriana i królową Nanę – władców, którzy w 337 roku przyjęli chrześcijaństwo. Tu można pomodlić się również u grobu XX-wiecznego
świętego – Gabriela. Powrót do Tbilisi. Wizyta w Muzeum Narodowym, gdzie obejrzymy słynną ekspozycję „Złoto Kolchidy”. Spacer
najbardziej reprezentacyjną arterią miasta, ulicą Szoty Rustawelego (XII-wiecznego poety gruzińskiego, autora epopei narodowej
„Rycerz w tygrysiej skórze”). Zobaczymy Plac Wolności z kolumną świętego Jerzego i dawną siedzibą miejskiego ratusza, Pałac Młodzieży będący w przeszłości pałacem gubernatora Kaukazu, budynek parlamentu, kościół Kaszwetii, piękny gmach Teatru Rustawelego, operę w stylu neomauretańskim. Czas wolny, w którym można będzie zrobić zakupy na popularnym pchlim targu, zwanym
„Suchym Mostem”. Obiadokolacja i nocleg.
6. dzień
Po śniadaniu ruszymy do Upliscyche – najstarszego skalnego miasta Gruzji, którego historia sięga V w. p.n.e. Przejedziemy przez
Gori, rodzinne miasto Stalina, w którym znajduje się poświęcone mu muzeum (wejście dla chętnych, za dodatkową opłatą). W miejscowości uzdrowiskowej Bordżomi można będzie pospacerować po Parku Zdrojowym oraz skosztować leczniczej wody mineralnej.
Obiadokolacja. Nocleg w okolicach Akhalcyche.
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8. dzień
Po śniadaniu spacer po Erywaniu. Odwiedzimy Instytut Księgi Matenadaran z największą na świecie kolekcją manuskryptów, zobaczymy słynną Kaskadę, przejdziemy przez Plac Wolności z gmachem Opery, a także Plac Republiki. Następnie wyruszymy do wykutego w skale kompleksu klasztornego Geghard, gdzie przechowywano włócznię Longinusa, którą miał być przebity bok Chrystusa.
Klasztor został założony przez św. Grzegorza Oświeciciela. Odwiedzimy również Garni, gdzie na terenie dawnej twierdzy znajduje
się unikalny zabytek – świątynia boga słońca Mitry. Stąd rozciąga się przepiękna panorama na dolinę rzeki Azat. Po powrocie do
Erywania obiadokolacja i nocleg.
9. dzień
Po śniadaniu wyruszymy do pięknego monastyru Khor Wirap, skąd rozciąga się panorama na znajdującą się po tureckiej stronie
świętą górę Ormian – Ararat (5165 m n.p.m.). Na jej szczycie w czasie Potopu miała osiąść Arka Noego. Według podań, w studni na
terenie klasztoru przez
13 lat był więziony św. Grzegorz Oświeciciel, założyciel kościoła ormiańskiego. Przejazd do Eczmiadzynu – „ormiańskiego Watykanu”,
siedziby katolikosa – Głowy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Miejsce to miało zostać wybrane przez samego Chrystusa – nazwa
„Eczmiadzyn” oznacza „miejsce zstąpienia Jednorodzonego”. Zobaczymy wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO kościół
i klasztor św. Ripsime oraz kościół św. Gajene (VII wiek). W drodze powrotnej do Erywania obejrzymy pozostałości po zbudowanej z
kamienia wulkanicznego monumentalnej świątyni Zwartnoc. Obiadokolacja i nocleg.
10. dzień
Po śniadaniu czas na zakupy na słynnym ormiańskim bazarze Wernisaż. Przejazd nad Sevan, zwany
„Morzem Armenii” – największe jezioro Kaukazu. Zwiedzimy urokliwie położony zespół klasztorny Savanavank (VIII-IX w.), znany jako „Czarny Klasztor”. Kierując się na północ, przejedziemy
przez uzdrowisko Dilidżan. Obiadokolacja i nocleg.
11. dzień
Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko w Erywaniu. Wylot do Warszawy. Zakończenie pielgrzymki.

Organizator zapewnia:
przelot samolotem;
autokar z klimatyzacją;
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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w całym regionie zakaukaskim. Udamy się następnie na południe, w kierunku klasztoru Khor Virap, ulokowanego w cieniu biblijnej
góry Ararat (5137 m. n.p.m.). Jest to miejsce przyjęcia chrześcijaństwa przez władcę Armenii, związane z wieloma lokalnymi legendami. To tu Noe, zasadził podobno pierwszą winorośl. Powrócimy do Erywania, gdzie odwiedzimy plac Republiki znany z „Grających
Fontann” oraz budynek Opery. Wieczorna obiadokolacja i nocleg w Erywaniu.

GRUZJA I ARMENIA Z WYPOCZYNKIEM
W BATUMI - 12 DNI - SAMOLOT
TRASA:
WARSZAWA – GRUZJA - TIBILISI - GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA – KAUKAZ – ANAURI – STEPANCMINDA – GERGETI – KACHETIA
– MONASTYR HAGHPAT – MONASTYR SANAHIN – ARMENIA - SEWAN – SAVANAVANK – ERYWAŃ – GEGHARD - KHOR WIRAP –
ECZMIADZYN – MCCHETA – MONASTYR JVARI - TIBILISI – KOBULETI – GORI – UPLISCICHE – BATUMI – TIBILISI - WARSZAWA
1. dzień
Spotkanie na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Tibilisi. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
2. dzień
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie starego miasta (Most pokoju, stare miasto, dzielnica Łaźni, wjazd na wzgórze Sololaki z widokiem
na panoramę stolicy). Wieczorna powitalna obiadokolacja z winem w Tbilisi i powrót do hotelu.
3. dzień
Dzień poświęcony urokom i architekturze stolicy Gruzji – Tbilisi. Po śniadaniu udamy się do centrum miasta na zwiedzanie. Miasto
uważane jest za jedno z najstarszych w regionie – początki osadnictwa określa się na przełom IV i III tysiąclecia p.n.e. W czasie naszego pobytu w stolicy Gruzji zobaczymy m. in. : sławną świątynię Metechi, katedrę Sioni oraz carskie łaźnie siarkowe - banie. Czeka
nas również przejazd kolejką linową na wzgórze Sololaki, gdzie oprócz niesamowitej panoramy miasta, zobaczymy sławny posąg
Matki Gruzji. Nie zabraknie również wizyty na wzgórzu św. Eliasza, gdzie znajduje się zjawiskowy sobór katedralny pw. Świętej Trójcy - siedziba Katolikosa, patriarchy Gruzji. Jest to najważniejszy, największy i najwyższy obiekt sakralny w Gruzji. Powrót do hotelu
i chwila czasu wolnego, następnie wystawna obiadokolacja w postaci gruzińskiej supry, z pokazem tańców narodowych i śpiewu
gruzińskiego.
4. dzień
Zaraz po śniadaniu udamy się w trasę sławną Gruzińską Drogę Wojenną. Historyczna trasa prowadząca pośród zjawiskowych szczytów Kaukazu wykorzystywana była już w czasach starożytnych, aktualnie służy tranzytowi pomiędzy Tbilisi w Gruzji a Władykaukazem
w Rosji. Na trasie zobaczymy kilka sławnych miejsc, w tym twierdzę Ananuri oraz ośrodek narciarski Gudauri. Najwyższym punktem
drogi jest Przełęcz Krzyżowa znajdująca się na wysokości ponad 2370m.n.p.m. Po przyjeździe do sławnej miejscowości Stepancminda, czeka nas wjazd pojazdami 4x4 na wzgórze Gergeti, gdzie znajduje się znana cerkiew Cminda Sameba. Zapierający dech
w piersiach widok okolicznych gór i szczytu Kazbek (5033 m n.p.m.). Droga powrotna do Tbilisi. Tradycyjna obiadokolacja z winem
w restauracji. Powrót do obiektu na nocleg.
5. dzień
Dzień dedykowany odkrywaniu regionu Kachetia – kolebki światowego winiarstwa. Po śniadaniu skierujemy się do Sighnaghi, gruzińskiego miasteczka miłości usytuowanego na wzgórzu roztaczającym widok na piękną dolinę Alazani. Odwiedzimy klasztor Bodbe
- miejsce pochówku św. Nino – patronki Gruzji, która nawróciła kraj na chrześcijaństwo w IV w. Kolejnym wartym uwagi zabytkiem
jest zespół klasztorny Alawerdi, datowany na XI wieku. Jest on niezwykle znaczącym obiektem sakralnym regionu oraz drugim najwyższym w całej Gruzji. Był to niegdyś najważniejszy kościół w Kachetii, a obecnie – pomimo swojego wieku – jest to drugi najwyższy
budynek sakralny Gruzji. Odwiedzając Kachetię nie zabraknie okazji do degustacji wyśmienitego lokalnego wina jak i pysznych
czurczcheli –produkowanych z orzechów oraz soku z winogron. Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi.
6. dzień
Zaraz po śniadaniu czeka nas przejazd w kierunku Armenii. Po przekroczeniu granicy udamy się w okolicę prowincji Lorri, odwiedzając dwa sławne monastyry Haghpat oraz Sanahin. Obydwa zabytki, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wzniesione
zostały u rozkwitu panowania dynastii Bagratydów (X w.). Następnie odwiedzimy drugie co do wielkości jezioro górskie na świecie
- Sewan, na wysokości 1900 m. n.p.m. Nad brzegiem zbiornika podziwiać można Sewanawank - „Czarny klasztor” wzniesiony w IX
w. – znane miejsce banicji okolicznej arystokracji. Obiekt jest obecnie znanym miejscem zaślubin. Po chwili wytchnienia od podróży
udamy się do stolicy Armenii, miasta Erywań. Dzień zakończymy wspólną obiadokolacją w restauracji. Nocleg w Erywaniu.
7. dzień
Śniadanie, po którym czeka nas kolejny dzień przygód. Pierwszą atrakcją, którą odwiedzimy będzie „Klasztor Świętej Włóczni” –
Geghard. Zgodnie z podaniami jest to miejsce przechowania Włóczni Przeznaczenia, artefaktu którym rzymski setnik przebił bok
Chrystusa. Historia świątyni związana jest z św. Grzegorzem Oświecicielem i sięga początków chrześcijaństwa w regionie (rok 301
n.e.). Kolejnym miejscem, które odwiedzimy będzie Mitra – sławna antyczna świątynia z I w. n.e. Obiekt jest unikalnym zabytkiem
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8. dzień
Śniadanie, po którym udamy się do Vagharshapat (Eczmiadzyn) – centrum kultu Apostolskiego jak również historyczna siedziba
zwierzchników Kościoła Ormiańskiego – katolikosów. Odwiedzimy najważniejszą budowlę sakralną w Armenii, katedrę wybudowaną
przez Grzegorza Oświeciciela. Dla zainteresowanych historią i kulturą regionu opcjonalna możliwość odwiedzin w muzeum. Odwiedzimy również Zwartnoc – ruiny wczesnośredniowiecznej katedry oraz pałacu katolikosa, wpisane na listę dziedzictwa UNESCO.
Droga powrotna do stolicy Gruzji - Tbilisi. Nocleg i obiadokolacja w Tbilisi.
9. dzień
Późniejsze śniadanie (niech goście odpoczną), wyjazd do Mcchety. Odwiedzimy dawną stolicę Gruzji Mcchetę oraz piękną katedrę
Svetit Skhoveli. Z miejscem związane jest wiele podań i legend dotyczących działalności i misji św. Nino. Następnie udamy się do zjawiskowego monastyru Jvari (oryginalna, niezmieniona budowla pochodzi z VI w.), górującego nad zjawiskowym rozlewiskiem dwóch
rzek – Kury i Aragwy. Odwiedzimy również klasztor św. Nino. Powrót do Tbilisi, gdzie odwiedzimy kościół katolicki pod wezwaniem
św.Piotra i Pawła. Następnie udamy się do restauracji - obiadokolacja z winem. Czas wolny. Nocleg w Tbilisi.
10. dzień
Tego dnia czeka nas dłuższy odcinek trasy do Kobuleti. Wyruszamy zaraz po śniadaniu. Po drodze odwiedzimy miasto Gori, w okolicach któego znajduje się starożytne skalne miasto Uplisciche (Twierdza Pana), datowane na 6 w. p.n.e. Następnie udamy się w okolice miasta Kutaisi, gdzie zwiedzimy zjawiskową jaskinię Prometeusza. W tym magicznym miejscu podziewać będziemy fascynującą
grę świateł na naciekach skalnych, uformowanych w interesujące kształty i wzory. Jaskinia jest jednym z najciekawszych pomników
przyrody w całej Gruzji. Kilkugodzinną podróż zakończymy nad brzegiem Morza Czarnego, w spokojnej miejscowości Kobuleti.
Udamy się na wieczorną wspólną obiadokolację z winem, następnie czeka nas kilka chwil; odpoczynku nad
brzegiem morza. Nocleg w Kobuleti.
11. dzień
Śniadanie, po którym planowany jest czas wolny nad morzem do godzin popołudniowych.
Zasłużony odpoczynek po trudach kilkudniowej podróży. Późniejszym popołudniem
udamy się na wieczorny wyjazd do „Perły Morza Czarnego” – Batumi. Odwiedzimy
siedmiokilometrową promenadę usytuowaną nad brzegiem morza oraz miejsca takie jak słynna wieża alfabetu gruzińskiego, wieża Czaczy oraz tańczące fontanny.
Czas wolny na samodzielne zwiedzie lub relaks nad brzegiem morza. Wieczorną
porą czeka nas okazja podziwiania widoku wielokolorowego podświetlonego
miasta, następnie zaś udamy się na pożegnalną obiadokolację.
12. dzień
Po pełnym przygód, pobycie w Gruzji i Armenii - udamy się w drogę na lotnisko
Pożegnanie z krainą wina i wylot do Polski. Zakończenie pielgrzymki.
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Organizator zapewnia:
przelot samolotem;
autokar z klimatyzacją;
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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LIBAN – 7 DNI - SAMOLOT
TRASA:
WARSZAWA – BEJRUT – TYR – SYDON – JASKINIE JEITA – HARISSA – BYBLOS KLASZTOR ŚW. MARONA – DOLINA KADISZA I CEDRY –
BEJRUT – WARSZAWA
1. dzień
Zbiórka pielgrzymów na lotnisku, odprawa paszportowa, odlot do Bejrutu; Przejazd do hotelu w Bejrucie, zakwaterowanie - nocleg.
2. dzień
Śniadanie, zwiedzanie Bejrutu stolicy Libanu. Zobaczymy: Hamrę, Palace de I’Etoile, Martyr’s Square (Plac Męczenników). Bejrut
to także pozostałości po czasach rzymskich, bizantyjskich. Spacer elegancką, nadmorską promenadą Corniche. Wizyta na polskim
cmentarzu, gdzie są pochowani Polacy uchodzący z Armii Andersa ze Związku Sowieckiego (jak będzie możliwość). Odwiedzimy liczne kościoły katolickie, które sąsiadują z meczetami i cerkwiami prawosławnymi. Św. Jan Paweł II powiedział, iż Liban to przesłanie dla
świata, gdzie wyznawcy tak różnych wyznań żyją w pokoju. Powrót do hotelu w Bejrucie - obiadokolacja i nocleg.
3. dzień
Śniadanie, calodzienna wycieczka na południe Libanu do Tyru i Sydonu. W Sydonie zobaczymy XIII wieczny Zamek Morza, świątynię
Eszmuna, spacer uliczkami Starego Miasta i dalsza podróż do Maghdouche do Sanktuarium Matki Bożej Oczekującej. To Tutaj Maryja oczekiwała Syna, który nauczał na Sydonie. Przejazd do Tyru, zwiedzanie starego miasta z hipodromem, akweduktem i rzymską
drogą. Krótki odpoczynek na malowniczej plaży. Powrót do hotelu w Bejrucie - obiadokolacja i nocleg.
4. dzień
Śniadanie, wyjazd na północ Libanu na zwiedzanie Jaskiń Jeita z wnętrz, których wypływają wody rzeki Nahr al Kalb. Przejazd do Harissa gdzie kolejką linową udamy się do Matki Bożej Patronki Libanu. Figura waży 13 ton i w XIX w. została przywieziona z Francji. Jest
to bardzo ważne miejsce kultu dla Libańczyków. Przejazd od Byblos i zwiedzanie miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
5. dzień
Śniadanie, wyjazd w góry do klasztoru św. Marona. W tym niesamowitym miejscu zobaczymy relikwie św. Charbela Makhloufa.
W pobliskiej pustelni św. Charbel spędził ostatnie lata swojego życia. Podróż górskim pasmem do groty Afga. Wiosną na skutek
wypukiwania minerałów woda zabarwiona jest na kolor czerwony. Grota ta według legendy miała być miejscem śmierci Adonisa.
Powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
6. dzień
Śniadanie, wyjazd w góry Liban. Poznawanie piękna przyrody i podziwianie wspaniałych krajobrazów. Celem dnia jest dotarcie do
cedrowych lasów, które są symbolem Libanu umieszczonym na fladze państwowej. Zobaczymy najwyższy szczyt Sawda (3090 m
n.p.m.) oraz dolinę Kadisza z klasztorem św. Antoniego zawieszonego na skałach. Powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.
7. dzień
Śniadanie, zwiedzanie Byblos miasta, powstałego już 5000 r p.n.e., przez tysiąclecia ściśle związanego z legendami i historią
obszaru śródziemnomorskiego. Przejazd na lotnisko w Bejrucie. Wylot i przylot do Polski. Zakończenie pielgrzymki.
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Organizator zapewnia:
przelot samolotem;
autokar z klimatyzacją;
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.

6. dzień
Tenango del Aire – Texco Śniadanie. Wyjazd z miasta Puebla wczesnym rankiem, wizyta w Tenango del Aire. Msza Święta w Kościele
Palotynów. Przejazd do Taxco, meksykańskiej “stolicy srebra”. Zakwaterowanie i obidokolacja - nocleg.

MEKSYK, GUADELUPE, ACAPULCO 11 DNI - SAMOLOT
TRASA:
WARSZAWA – MEXICO CITY – GUADELUPE - TEOTIHUACÁN - MEXICO CITY - TEPOZOTLÁN – TULA – QUERETARO - PUEBLA – CHOLULA – SANTA MARIA TONANZINTLA I SAN FRANCISCO ACATEPEC – TONANZINTLA - TENANGO DEL AIRE – TEXCO – ACAPULCO –
MEXICO CITY – GUADELUPE – WARSZAWA.
1. dzień
Warszawa – Mexico City Zbiórka na lotnisku w Warszawie - odprawa paszportowa. Wylot do Mexico City z międzylądowaniem w Paryżu/Amsterdamie. Przylot do Mexico City gdzie nasz przewodnik po Meksyku będzie oczekiwał na nas na lotnisku, aby zabrać grupę
do hotelu w centrum. W zależności od natężenia ruchu, transfer potrwa 20-40 minut. Nocleg.
2. dzień
Guadalupe – Teotihuacán Wyjazd z hotelu. Na północ od Meksyku na niewysokiej górze Tepeyac znajduję się najświętsze miejsce
w całej Ameryce Łacińskiej: Bazylika Matki Bożej z Guadalupe. Wybudowana została w 1531 roku po tym jak dziewica objawiła się
dziecku, Juanowi Diego. Jest to aktualnie największe sanktuarium maryjne na świecie. Każdego roku 12 grudnia przybywają tu miliony
wiernych z całego kraju by oddać honor Bazylice. Około 60km na północ od Meksyku znajduje się miejsce archeologiczne Teotihuacán. Bez wątpienia jest to jedno z najważniejszych miejsc w Meksyku, którego nie może zabraknąć na trasie zwiedzania. Piramida
Słońca i Piramida Księżyca ze swoją 2000- latnią historią zadziwią najbardziej wybrednego turystę. Również piramidy Quetzalcoátl
i Questzalpapalotl wyglądają imponująco. Aby dobrze poznać to miejsce potrzeba co najmniej 2 godzin. Nocleg.
3. dzień
Mexico City W sercu stolicy Meksyku można odnaleźć budynki z okresu sprzed kolonizacji hiszpańskiej zwane pozostałościami
stolicy Tenochtitlán. Najbardziej warte polecenia zwiedzającym są: Palacio de Bellas Artes, Katedra oraz pałac rządowy, w którym
znajdują się dzieła samego Diega Rivery. Bulwar Paseo de la Reforma zaczyna się w historycznym centrum miasta i ciągnie aż do malowniczego parku Chapultepec. Tam znaleźć można różne muzea oraz zabytki takie jak Anioł Niepodległości. Xochimilco jest jedną
z 16-nastu dzielnic Dystryktu Federalnego Miasta Meksyk, głównie znaną ze swoich “pływających ogrodów”. Płynie tu 180km kanałów, które wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ta część miasta jest bardzo zatłoczona, szczególnie w weekendy. Wtedy to też wielu Meksykanów ze swoimi rodzinami pływa po kanałach gondolami zwanymi „trajineras”. Delektują się oni
widokami oraz cieszą życiem w towarzystwie, muzyki Mariachi i kilku piw. Nocleg.
4. dzień
Tepozotlán – Tula – Queretaro Tepozotlán jest jedną z pełnych magii wsi Meksykańskich. Mieści się na północ od stolicy. Warto tu
odwiedzić m.in. wielki kościół zbudowany przez Hiszpanów. Tula założona została w IX wieku przez Tolteków i była ich głównych centrum kulturalnym przez dekady. Ruiny zlokalizowane są około 30km na północ od Meksyku i zdecydowanie są wartę odwiedzenia.
Miejsce to zwane jest Gigantami Tuli gdyż przy wejściu znajdują się gigantyczne kamienne kolumny kształtem przypominające ludzi
i bogów. Ze względu na branże i lokalizację na przedmieściach, Queretaro jest jednym z najbogatszych miasteczek w Meksyku. Urocze centrum historyczne, jest najpiękniejsze na trasie niepodległości. Tuzin budynków historycznych świadczy o dużym znaczeniu
miasta podczas dążenia do niepodległości Meksyku. Nocleg.
5. dzień
Puebla – Cholula – Santa Maria Tonanzintla i San Francisco Acatepec – Tonanzintla – Puebla Śnaidanie. Zwiedzanie Puebla, miasta
aniołów, znanego ze swojego Centrum Historycznego. Warta odwiedzenia jest znajdująca się na placu głównym Katedra, uważana
za najwspanialszą w kraju. Dodatkową sławę temu miejscu przynosi mieszcząca się tu ogromna fabryka VW. VW Beetle był produkowany tu od 2007 i nadal jest często spotykany na Meksykańskich drogach. Małe miasteczko Cholula słynie z mieszczących się
tu największych piramid Azteków. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykłe wzgórze, gdzie Hiszpanie postawili kościół. Ze szczytu
rozpościera się niesamowity widok na kolonialne miasto. Gdy pogoda dopisuje w tle można dostrzec zaśnieżone szczyty wulkanów.
Niewielkie miasteczka Santa Maria Tonanzintla i San Francisco Acatepec, oddalone o 35 kilometrów od Cholula, zwane są klejnotami
okolicy. W Tonanzintla rdzenni mieszkańcy mieli swój udział w tworzeniu lokalnego kościoła nadając wszystkim elementom i statuom
spektakularny, unikalny wygląd. Dlatego też odwiedzającym to miejsce nasuwa się pytanie, co jest ważniejsze: Chrześcijańskie Niebo
czy Królestwo Tlaloca, boga deszczu. Kościół w Acatepec prezentuję elementy barokowe datowane na lata 1650-1750, kiedy styl ten
przechodził swój złoty wiek w Puebla. Nocleg.
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7. dzień
Texco – Acapulco Śniadanie. Wyjazd do miasteczka Taxco znanego z wyrobów ze srebra, białej zabudowy oraz barokowego kościoła znajdującego się na placu głównym. Kościół został ufundowany przez bardzo bogatego jubilera. Ciekawym widokiem jest także
liczba taksówek i turystów przemierzających ciasne, malownicze uliczki. Jedź autostradą “El Sol” podążając znakami na Acapulco.
Przejeżdżać będziesz przez przepiękny górzysty teren Sierra Madre. Po 3h dojedziesz do Chilpanzingo, stolicy stanu Guerrero. Stąd
ciągle kieruj się znakami na Acapulco. Kilkukrotnie w ciągu dnia na klifie Quebrada ryzykuje życie kilku śmiałków, skacząc do wody
z wysokości 35m. Moment skoku musi być dokładnie wykalkulowany, aby skaczący zanurkował przy najwyższym poziomie wody.
Najbardziej niesamowite przedstawienia odbywają się wieczorami (około 21:30). Ostatni nurek skacze z pochodnią w całkowitej
ciemności. Zakwaterowanie i obiadokolacja - nocleg.
8. dzień
Acapulco Czas wolny na odpoczynek nad morzem, samodzielne spacery po mieście i zakupy wyrobów lokalnego rzemiosła na targu.
Wyżywienie All inclusive. Doskonałą opcją by odkryć zatokę Acapulco jest rejs statkiem. Podczas trwającego około 3h rejsu można
będzie zobaczyć hotele w Złotej Strefie, klif Quebrada oraz posiadłości gwiazd. Statek wypływa o godzinie 10:30 z portu. Nocleg.
9. dzień
Acapulco– Mexico City Czas wolny na odpoczynek nad morzem, popoludniu przejazd do Mexico City. Wzdłuż autostrady prowadzącej z Acapulca do Miasta Meksyk rozpościera się zielony krajobraz zwany La Cima. Przy odrobinie szczęścia w bezchmurne dni
można stąd zobaczyć wulkan Popocatepetl. Stare powiedzenie mówi, że jeśli go zobaczysz na pewno wrócisz jeszcze do Meksyku.
Nocleg.
10. dzień
Guadalupe / Mexico city – Warszawa Ponowna wizyta u Matki Bożej z Guadalupe . Na północ od
Meksyku na niewysokiej górze Tepeyac znajduję się najświętsze miejsce w całej Ameryce Łacińskiej: Bazylika Matki Bożej z Guadalupe. Wybudowana została w 1531 roku po tym jak
dziewica objawiła się dziecku, Juanowi Diego. Jest to aktualnie największe sanktuarium
maryjne na świecie. Każdego roku 12 grudnia przybywają tu miliony wiernych z całego
kraju by oddać honor Bazylice. Wylot do Polski w godzinach wieczornych z międzylądowaniem w Paryżu/Amsterdamie.
11. dzień
Przylot do Warszawy. Zakończenie pielgrzymki.

Organizator zapewnia:
przelot samolotem;
autokar z klimatyzacją;
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje dwu-, trzyosobowe
z łazienkami.);
wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje;
obsługę pilota z systemem tour guide na całej trasie;
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu;
ubezpieczenie AXA – KL, NW, CP i bagażu.
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Biuro Pielgrzym zapewnia swoim klientom najwyższe standardy świadczonych usług poprzez zaangażowanie swoich pracowników i kontrahentów, którzy dbają o uczestników na każdym etapie podróży.

Każdy wyjazd jest przygotowywany z należytą starannością w który wkładamy nasze doświadczenie,
pasje i serce;
Nasi klienci podróżują komfortowymi i nowoczesnymi autokarami klasy LUX;
Wyjazdy lotnicze realizowane są we współpracy ze sprawdzonymi międzynarodowymi operatorami
lotniczymi, co pozwala nam na zaproponowanie dogodnych połączeń;
Na trasach wyjazdów zapewniamy sprawdzone hotele w dobrych lokalizacjach;
Naszym klientom towarzyszą doświadczeni piloci i przewodnicy, którzy doskonale znają specyfikę
danego kraju i wyjazdu;
Dbamy o najmniejsze szczegóły podróży co przekłada się na wyjątkowość każdego wyjazdu;
Rezerwujemy Msze Święte w szczególnych miejscach na trasie pielgrzymki;
Programy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb grupy i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie;
Każdy uczestnik jest objęty ubezpieczeniem KL, NNW poszerzonym o ryzyko chorób przewlekłych;
Przygotowujemy oferty i kalkulacje na indywidualne zapytanie klienta;
Realizujemy nawet kilkunastoosobowe grupy;

Zapraszamy do wspólnego odkrywania pielgrzymkowych szlaków. Z największą przyjemnością odpowiemy na każde pytanie i przygotujemy ofertę spełniającą Państwa oczekiwania. Mamy nadzieją, że
wkrótce spotkamy się na pielgrzymkowym szlaku.

Zarząd i Pracownicy Biura Turystycznego Pielgrzym

17 852 53 51
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janosik@rz.com.pl
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