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re ko m e n d a c j e

REKOMENDACJE
N

asze życie jest pielgrzymowaniem przez ten świat, ale najważniejsza droga jest
w nas - od umysłu do serca. Jest to najważniejsza i najtrudniejsza droga dla
człowieka, droga życia. Dla człowieka wiary istotna jest wewnętrzna przemiana –
z postawy „ Syzyfa”, gdzie w centrum jest „ego” na postawę ewangeliczną. Jest to
zmiana kierunków w naszym życiu w relacji z Bogiem. Aby ta zmiana w nas i w naszym
życiu się dokonywała potrzebujemy iskierki Bożej Miłości, Łaski Pana. Jezus mówi: „przyszedłem
wypełnić SŁOWO” i prosi nas o to, abyśmy wypełniali Jego Słowa, które są duchem i życiem.
Znakiem wypełnienia SŁOWA Jezusa jest krzyż, w którym nie jest najważniejsze cierpienie i śmierć
ale PASJA: największa MIŁOŚĆ. To ta MIŁOŚĆ bierze zapłatę za nasze grzechy, za grzechy całego
świata. Zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć Jezusa przełamuje pieczęcie testamentu Człowieka
(testament otwiera się po śmierci człowieka). Otwarcie Nowego Testamentu to Zmartwychwstanie. Pasja = wypełnienie SŁOWA i moc Ducha Świętego zmieniają kierunek w życiu człowieka
w relacji z Bogiem z postawy, gdzie w centrum jest „ego” na postawę, w której człowiek mówi
całym sobą: ”Pan moja mocą i Pieśnią”. Wewnętrzna przemianę poznajemy po owocach życia
człowieka, którego słowa i czyny pełne dobroci, miłości, pokoju i wdzięczności mówią o Tym,
Który jest MIŁOŚCIĄ.
Jest wiele sposobów i możliwości szukania i znalezienia Boga. Wśród nich szczególne miejsce
zajmuje pielgrzymowanie do miejsc świętych. By dotrzeć do nich potrzebujemy bardzo dobrych
Przyjaciół, którzy nam pomogą dotrzeć i najowocniej przeżyć wewnętrzne odrodzenie swojego
życia przy źródle MIŁOŚCI. Tym, którzy pragną pielgrzymować polecam Biuro KONSORCJUM
z profesjonalną obsługą. Z naszej pielgrzymki do Ziemi Świętej dołączam zdjęcia.
O. Józef Łągwa SJ

W

swoim dotychczasowym życiu miałem przyjemność kilkakrotnie podróżować z Trade &
Travel Company. Podróże te pozostały w mojej pamięci ze względu na dobrą organizację,
bo każda pielgrzymka była bardzo dobrze zaplanowana i zorganizowana, warunki zakwaterowania rewelacyjne. Jeśli chodzi i przewodników, cechuje ich pełen profesjonalizm, ogromna
wiedza, życzliwość, przystępność i umiejętność budowania relacji z ludźmi. To wszystko sprawiło,
że pielgrzymowanie było dla nas niezapomnianym przeżyciem. Byłem pod wrażeniem pasji,
z jaką przewodnicy opowiadają o odwiedzanych miejscach a także energii, poczucia humoru,
a jednocześnie troski i wrażliwości na indywidualne potrzeby uczestników. Godnym podkreślenia
jest fakt, że każdy z przewodników dokładał wszelkich starań, aby niezwykle bogaty program
wycieczki został zrealizowany w całości. Na prawdę, jestem bardzo zadowolony z pielgrzymek
organizowanych przez Trade & Travel Company. Z całego serca polecam Ks. Krzysztof Hawro

W

raz z grupą 50 osób byliśmy w maju 2018 r. w Ziemi Świętej. Przeżycia
niezapomniane. Dzięki Konsorcjum wróciliśmy zadowoleni i umocnieni
na duchu. Konsorcjum zapewnia wysoki poziom obsługi przed wylotem,
w trakcie i po pielgrzymce. Od innych księży – organizatorów pielgrzymek
z Konsorcjum wiem, że biuro pielgrzymkowe gwarantuje także doskonałym
przewodników z szeroką wiedzą o Ziemi Świętej.  Ks. Grzegorz z Radomia

C

złowiek wierzący marzy, by stanąć na ziemi Jezusa Chrystusa.
Przejść Jego drogą krzyżową, zobaczyć Wieczernik i stopy
zamoczyć w jeziorze galilejskim. Kto może spełnić te marzenia?
KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY wie jak to zrobić.
Polecam, bo są to ludzie z pasją i doświadczeniem. Są takimi cichymi
towarzyszami, dobrymi aniołami w wędrówce po Izraelu. Oni profesjonalnie
spełnią te marzenia organizując Twoją pielgrzymkę życia. Zaufaj im.
ks. dr Paweł Płaczek
(Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska), autor książki, Pielgrzymowanie do miejsc świętych,
Szczecin 2012 oraz Modlitewnika Pielgrzyma - „W poszukiwaniu Bożego oblicza”.

Ś

więty Hieronim w komentarzu do proroka Izajasza pisze,
że nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością
Chrystusa. To właśnie w Ziemi świętej możemy bliżej poznać
naszego Pana, Jego Matkę, Apostołów, świętych. Wiele razy
na zakończenie pielgrzymki słyszałem od uczestników opinie, że
pobyt w Ziemi świętej to była ich pielgrzymka życia. Nie wycieczka, ale
prawdziwe rekolekcje. Z pomocą w realizacji takich pragnień przychodzi biuro
pielgrzymkowe Konsorcjum z Łodzi TRADE & TRAVEL COMPANY, które już od
30 lat w sposób profesjonalny zapewnia pielgrzymom wszystkie oferowane
wcześniej świadczenia: codzienną Eucharystię, transport, zakwaterowanie,
wyżywienie, opiekę medyczną, licencjonowanego przewodnika. Zamawiając
w większości noclegi i robiąc zakupy u chrześcijan, Biuro wspiera naszych
potrzebujących braci. Ziemia święta to piąta Ewangelia. Zapraszamy do
pielgrzymowania w ten rejon świata oraz do wielu innych.
przewodnik ks. Krzysztof Toczyski SDB

P

ielgrzymowanie do chrześcijańskich miejsc świętych jest czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym, różni się od wycieczki
tym, że jest jeszcze akcent duchowy, który na takim wyjeździe odgrywa niesamowitą rolę. Od dawna pasjonowało mnie
pielgrzymowanie do miejsc świętych naszej wiary, ponieważ jest to zawsze wyjątkowy wyjazd, połączony z niesamowitymi
przeżyciami duchowymi. Jest siedem wyjątkowych miejsc, które powinien nawiedzić w swoim życiu każdy wierzący uczeń
Jezusa(w miarę możliwości), a w kolejności to: Ziemia Święta, Włochy (Rzym i Watykan), Santiago de Compostela (Hiszpania), Jasna
Góra – Częstochowa, Guadelupe (Meksyk), Fatima (Portugalia) i Lourdes (Francja).
Każda pielgrzymka łączy w sobie czas na zwiedzanie, nawiedzanie miejsc świętych, modlitwę i refleksję, każdego dnia jest sprawowana
Eucharystia, ale jest i czas na poznawanie innej kultury, historii tego miejsca, jest czas na wypoczynek i degustację lokalnej kuchni. Każda
pielgrzymka jest także połączoną z trudem pielgrzymowania, jakąś rezygnację z czegoś, ale zawsze się to „opłaci”, ponieważ zyskuje się
o wiele więcej, szczególnie w sferze duchowej.
Biuro KONSORCJUM, z którym pielgrzymuję, najpierw jako pielgrzym, a teraz również jako pilot, przewodnik i opiekun duchowy, potrafi bardzo
dobrze połączyć te wszystkie najważniejsze elementy każdej pielgrzymki i to do każdego miejsca świętego naszej wiary na naszym globie.
Nie ma takiego miejsca świętego, gdzie nie można by pielgrzymować z tym biurem. KONSORCJUM robi to już od wielu lat, i robi to zawsze
w sposób profesjonalny, z wielka pasją, rzetelnie i z najlepszą organizacją, z zadbaniem o wszelkie szczegóły i detale. KONSORCJUM zawsze
na swoje wyjazdy pielgrzymkowe dobiera i wybiera tylko najlepszych pilotów i najlepszych przewodników, bo w centrum jest pielgrzym,
aby on przeżył ten wyjazd jak najlepiej, nie tylko zewnętrznie, ale również i duchowo. Pielgrzymowanie z KONSORCJUM to zawsze wielka
radość i przyjemność. Serdecznie zachęcam i zapraszam.
o. Artur Piwowarczyk OMI

P

rzez szereg ostatnich lat
organizowałem pielgrzymki
d o Z iemi Św ię t ej , Fa t im y
i Santiago de Compostella oraz
Meksyku, korzystając z biura
podróży Konsorcjum z Łodzi.
Każda pielgrzymka była przez
biuro bardzo dobrze zorganizowana, uwzględniano moje
sugestie dotyczące programu
pielgrzymki. Przewodnicy na
bardzo w ysokim poziomie.
Zarówno ja jak i uczestnicy
pielgrzymek byli bardzo
zadowoleni co sprawia, że
kol ejn e piel gr z y m k i b ę d ę
organizował z tym biurem.
Ks. Zbigniew Kowalczyk

Najważniejszym punktem każdego dnia Pielgrzymki jest Msza Święta. Opiekę duchową nad grupą sprawuje Kapłan, zawsze obecny z grupą.
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PIELGRZYM – CZŁOWIEK W DRODZE

Cel
pielgrzymki
Symbolika wędrówki od zawsze fascynuje człowieka. Najstarsze znane dzieła literackie są oparte na
kanwie tego motywu – wystarczy pomyśleć o Odyseuszu czy tułaczce Eneasza opisanej w pierwszej części
poematu Wergiliusza. Jedna z pierwszych historii Starego Testamentu także opiera się na motywach
wędrówki, gdy Bóg wybawia Izraelitów z niewoli egipskiej i prowadzi ich do Ziemi Obiecanej. Co ważne,
Bóg jest blisko swojego ludu, obserwuje, co się dzieje, i reaguje na konkretne potrzeby, zachowania.
Jest Bogiem żywym i obecnym, który nigdy nie pozostawia człowieka samemu sobie, choć ten – słaby
i grzeszny – miewa chwile zwątpienia w Bożą obecność. Jakże aktualny to obraz także dziś.
Pytanie o to, „skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy”, jak śpiewał Marek Grechuta, nurtuje
zatem od zawsze. Niemal wszyscy pisarze, poeci w sposób mniej lub bardziej bezpośredni poruszali ten
temat. Edward Stachura napisał, że „wędrówką jedną życie jest człowieka”, a Bob Dylan zastanawiał się,
„przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by móc człowiekiem się stać”.
A jak to jest z nami, chrześcijanami? Dokąd my idziemy? Metaforyka wędrówki opiewa niemal całą
Biblię. Jest ona obecna nie tylko w Starym, lecz także w Nowym Testamencie – Jezus głosi Ewangelię
i uzdrawia, gdy wędruje po poszczególnych miejscowościach, wreszcie, w ostatnim zdaniu, skierowanym
do apostołów, mówi: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. W chrześcijańskim rozumieniu
rzeczywistości obraz wędrówki jest zatem także bardzo pomocny. Nasze życie ma być szczególnym
rodzajem wędrowania – pielgrzymowaniem, które prowadzi do miejsca świętego. A tym świętym miejscem
dla chrześcijanina jest dom Ojca, w którym mamy już przygotowane miejsce. A zatem życie chrześcijanina
jest nieustannym pielgrzymowaniem, nie oznacza biernego czekania na ostateczny cel. Kard. Gerhard
L. Müller trafnie ujął to w słowach: „Nasze życie to nie jest próżna wędrówka po labiryncie, ale jasno
wytyczona droga – to Bóg jest początkiem i końcem”.
Wędrowanie do miejsc świętych może być każdorazowo drogą do sacrum, które Bóg wpisał w każdego
nas. Jeżeli w samych sobie na owym sacrum będziemy się skupiać i, pamiętając o swojej grzeszności,
pochylać się nad tym, co w nas jest dobre, święte, będziemy mieć siły, by pielgrzymować w takich
warunkach, jakie aktualnie postawi przed nami życie, niejednokrotnie bardzo trudnych. Szukajmy zatem
Boga w naszej codzienności i w drugim człowieku – wówczas ostateczny cel naszej pielgrzymki będzie
się urzeczywistniał już tu, na ziemi.
Ks. dr Jarosław Grabowski
Redaktor naczelny
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
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PIELGRZYMKA DIECEZJALNA W ROKU WIARY
WSPOMINAJĄC ŁÓDZKĄ PIELGRZYMKĘ DIECEZJALNĄ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel
Company miało wielki zaszczyt organizować oraz uczestniczyć w Diecezjalnej Pielgrzymce do Ziemi Świętej z Łodzi.
Tygodniowemu pobytowi w ojczyźnie Jezusa grupy prawie
200 Pielgrzymów przewodniczył abp Marek Jędraszewski.
Czytając Piątą Ewangelię – jak nazywana jest Ziemia
Święta, od 14 do 21 września 2013 roku wspólnie nawiedziliśmy wiele wyjątkowych miejsc: Nazaret, Kanę Galilejską
Seforis, Górę Tabor, Górę Błogosławieństw, Tabghę,
Kafarnaum, Cezareę Filipową, Górę Karmel, Cezareę
Nadmorską, Jerozolimę, Betlejem, Ein Karem, Betanię,
Jerycho oraz Qumran. Dodatkowo płynęliśmy po wodach
jeziora Galilejskiego repliką łodzi z czasów Jezusa oraz
odnawialiśmy przyrzeczenia Chrztu Świętego w rzece
Jordan.

a za nimi szli wzruszeni Pielgrzymi. To wydarzenie jak
i cała Pielgrzymka na długo zostanie w pamięci i sercach
wszystkich.
„Serdecznie dziękuję za wszelkie zaangażowanie w realizację wspólnego projektu Pielgrzymki. Przemierzanie
dróg Ziemi Jezusa Chrystusa od Nazaretu do Bazyliki
Zmartwychwstania przeniknięte było głębokimi przeżyciami
religijnymi prawie 200 osobowej grupy Pielgrzymów, którzy
czytając Piątą Ewangelię umocnili swoją wiarę”
MAREK JĘDRASZEWSKI,
ARCYBISKUP
METROPOLITA KRAKOWSKI

Pielgrzymowanie po Ziemi Świętej nie sprowadziło
się wyłącznie do miejsc związanych z Pismem Świętym.
Odwiedziliśmy również Yad Vashem, Muzeum Izraela oraz
dotknęliśmy kamieni Ściany Płaczu – świętego miejsca
Judaizmu.
Podczas naszej Pielgrzymki były też chwile wyjątkowe
– między innymi wprowadzenie wszystkich w uroczystej
procesji, przy dźwięku organów do Bazyliki Grobu Bożego.
Grupę prowadzili biskupi, księża, klerycy, siostry zakonne,
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SPIS TREŚCI
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z WARSZAWY, KATOWIC, KRAKOWA I POZNANIA (8 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z PORTÓW LOKALNYCH (8 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA ZIEMIA ŚWIĘTA – JORDANIA Z PORTÓW LOKALNYCH (7/8 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA ZIEMIA ŚWIĘTA – JORDANIA Z WARSZAWY (8 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA ZIEMIA ŚWIĘTA – JORDANIA Z WARSZAWY (11 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA DO LIBANU (9 DNI, SAMOLOT)
ARMENIA Z GRUZJĄ – PIELGRZYMKA DO KORZENI CHRZEŚCIJAŃSTWA (11 DNI, SAMOLOT)
GRUZJA – KAUKASKA PIELGRZYMKA (8 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE (8 DNI, AUTOKAR)
PIELGRZYMKA SANKTUARIA FRANCJI (8 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA SANKTUARIA FRANCJI (11 DNI, AUTOKAR)

6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32

PIELGRZYMKA DO LOUDRES (4 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA SANKTUARIA WŁOCH (8 DNI, AUTOKAR)
PIELGRZYMKA MALTA – WYSPA ŚW. PAWŁA (8 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA DO GRECJI (7 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA DO FATIMY I SANTIAGO DE COMPOSTELA (8 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA NA UKRAINĘ (8 DNI, AUTOKAR)
PIELGRZYMKA DO INDII (9 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA DO JAPONII (10 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA DO CHIN (12 DNI, SAMOLOT)
MEKSYK – PIELGRZYMOWANIE PO JUKATANIE (12 DNI, SAMOLOT)
MEKSYK – PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE (12 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA NA KUBĘ (12 DNI, SAMOLOT)
PERU – PIELGRZYMKA (10 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA ARGENTYNA – BRAZYLIA (11 DNI, SAMOLOT)
PIELGRZYMKA KALIFORNIA (16 DNI, SAMOLOT)
HAWAJE – PIELGRZYMKA SZLAKIEM MIEJSC ZWIĄZANYCH Z OSOBĄ MISJONARZA OJCA DAMIANA
(17 DNIA, SAMOLOT)
34
PIELGRZYMKA DO ETIOPII (9 DNI, SAMOLOT)
35
PIELGRZYMKA DO ETIOPII (14 DNI, SAMOLOT)
36
PIELGRZYMKA SUDECKA I PRAGA (5 DNI, AUTOKAR)
38
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PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
Z WARSZAWY, KATOWIC, KRAKOWA I POZNANIA 8 DNI

TYBERIADA – TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM – KANA GALILEJSKA – NAZARET – GÓRA TABOR – HAJFA – CEZAREA – BETLEJEM
– EIN KAREM – YAD VASHEM – JEROZOLIMA – JERYCHO – QUMRAN – MORZE MARTWE
DZIEŃ 1. WARSZAWA/KATOWICE/KRAKÓW/POZNAŃ – TEL
AWIW – TYBERIADA/ NAZARET (OK. 140 KM)
Zbiórka na lotnisku na 2/3 godziny przed wylotem.
Odprawa biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do
Tel Awiwu. Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Tyberiady/Nazaretu.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. UWAGA: przy
wylotach nocnych przylot następuje dnia 2-ego.
DZIEŃ 2. NAZARET/TYBERIADA - TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - KAFARNAUM – REJS ŁODZIĄ (OK. 40 KM)
(UWAGA: przy nocnych przylotach przyjazd do hotelu,
śniadanie, czas na krótki odpoczynek i rozpoczęcie programu Pielgrzymki) Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia
wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba. Obecny budynek - Kościół
Rozmnożenia Chleba zbudowano na miejscu bizantyjskiej
świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa (Tabgha I). Obok, gdzie zmartwychwstały Jezus
ukazał się po raz trzeci apostołom znajduje się Kościół
Prymatu Św. Piotra (Tabha II). Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił słynne „Kazanie
na Górze”. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne
sanktuarium. Następnie przejazd północnym brzegiem
jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa. Tutaj znajdują się
pozostałości po synagodze z IV w.n.e. prawdopodobnie
zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. Rejs
łodzią po Jeziorze Galilejskim. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupienia Ryby Św. Piotra – 16 U S D/os. Powrót
do hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 3. KANA GALILEJSKA – NAZARET - GÓRA TABOR (OK.
80 KM)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do Kany
Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu przemiany wody w wino na weselu ubogiej rodziny. W tym
miejscu znajduje się Sanktuarium Pierwszego Cudu.
Zobaczyć tu można fragment starożytnej mozaiki podłogowej z napisami w języku aramejskim, a w jego podziemiach widoczne są warstwy archeologiczne sięgające
I w.n.e. Następnie przejazd do Nazaretu. Nawiedzenie
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Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej
świątyni na Bliskim Wschodzie. W kościele dolnym znajduje się Grota Zwiastowania. To tu Anioł Pański „zwiastował Pannie Maryi”, iż stanie się Matką Syna Bożego.
Kościół górny opowiada chwałę Maryi „błogosławioną
przez wszystkie narody” i „nad aniołów wywyższoną”.
Przejście do Kościoła Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii.
Następnie przejazd na Górę Tabor, miejsce Przemienienia.

Wydarzenie to upamiętnia franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 4. HAJFA – CEZAREA – TEL AVIV – BETLEJEM
(OK. 235 KM)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do Hajfy,
trzeciego co do wielkości miasta Izraela, położonego
w paśmie gór Karmelu. Nawiedzenie Sanktuarium „Stella
Maris” zbudowanego nad Grotą Eliasza. Zobaczymy
też piękne perskie Ogrody Bahaitów, wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Cezarei
Nadmorskiej nad Morzem Śródziemnym. Krótki pobyt na
plaży znajdującej się nieopodal starożytnego akweduktu

(II w. n.e). Przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie
starej części miasta, Jaffy. Według Starego Testamentu
założył ją po biblijnym potopie jeden z synów Noego,
Jafet. Przejście uliczkami starego miasta, Ścieżką Horoskopu. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu
w Betlejem, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 5. BETLEJEM – EIN KAREM- JEROZOLIMA
– YAD VASHEM (OK. 30 KM)
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy (Beit Sahour) oddalone o kilka kilometrów od Betlejem miejsce, gdzie w noc
Narodzenia Jezusa pasterze czuwali nad swymi stadami.
Kościół z figurą anioła ma kształt namiotu, jego kopuła
widziana od wewnątrz przypomina palmę, a freski ilustrują wydarzenia ewangeliczne z Nocy Narodzenia Pańskiego. Obok kościoła zobaczyć można groty, w których
według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami.
Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia.
Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat
Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie
pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. W odległości 300
m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi,
że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. Następnie wizyta na Górze Oliwnej, skąd
roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta.
Nawiedzenie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał
modlitwy Ojcze Nasz. Następnie przejście do kościoła
Dominus Flevit. W tym miejscu Jezus zapłakał nad losem
Jerozolimy. Po drodze mija się cmentarze żydowskie na
zachodnim zboczu Góry Oliwnej. U jej podnóża znajduje się Bazylika Agonii. Tuż obok Świątyni rozciąga się
Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus modlił się
przed swoją Męką i tutaj został zdradzony. Wizyta w Ein
Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od
Jerozolimy. Zobaczymy franciszkański Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria
odwiedziła Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad
grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce, w którym urodził się Jan Chrzciciel, wznosi się dziś Kościół Św. Jana.
Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu,
niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu
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milionów zamordowanych Żydów. Wykorzystano do
tego najnowsze techniki multimedialne. Yad Vashem
zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata” osobom, które podczas wojny ratowały
Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż
6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych
miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują
imienne tabliczki. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
DLA CHĘTNYCH WYCIECZKA FAKULTATYWNA JEROZOLIMA NOCĄ 25 USD/OSOBA.
DZIEŃ 6. JEROZOLIMA
Śniadanie w hotelu. Dzień rozpoczynamy od „Via Dolorosa”
– Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do
IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic
a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Dystans od
Twierdzy Antonia (gdzie Jezus usłyszał wyrok) do Bazyliki Grobu Pańskiego to ok. 1200 m. Bazylika jest jedną z
najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną
własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda
ma własne kaplice i ołtarze i odprawia nabożeństwa
w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice
Grobu Pańskiego to miejsce ukrzyżowania Jezusa – Golgota/ Kalwaria oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Pana
i gdzie On zmartwychwstał. Przejście uliczkami Starego
Miasta pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Są
to pozostałości drugiej świątyni wybudowanej przez
Heroda Wielkiego. Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Przejście na Górę Syjon.
Zobaczymy kościół Zaśnięcia NMP. Następnie udamy się do
Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na
Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. Na wschodnim
zboczu Góry Syjon stoi kościół Św. Piotra „In Galicantu”,
czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy
razy zaparł się Jezusa. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 7. JERYCHO – QUASRL-AL-JAHUD - QUMRAN –
MORZE MARTWE
Śniadanie w hotelu. Nawiedzenie Betanii a następnie
przejazd do JERYCHA, miasta uchodzącego za najstarsze
na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według
Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Następnie przejazd
do Quasrl-Al-Jahud - miejsca, gdzie Jan Chrzciciel udzielił
chrztu Jezusowi. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
nad Jordanem. Przejazd do Qumran, miejsca odnalezienia
tzw. zwojów znad Morza Martwego. Z drogi zobaczymy
groty, w których je odnaleziono. Przejazd nad MORZE

MARTWE, najniżej położone miejsce na świecie. Czas
wolny na kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad
Morzem Martwym nie sposób porównać z żadnym innym
miejscem na Ziemi. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 8. TEL AWIW – WARSZAWA/KATOWICE/KRAKÓW/
POZNAŃ
Wczesny transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa
biletowo – paszportowa, wylot do Warszawy. Przylot
do Polski. Zakończenie Pielgrzymki.
(UWAGA: przy wylotach popołudniowych. Śniadanie i po
śniadaniu transfer na lotnisko.)

PRZELOT BEZPOŚREDNI LINIAMI LOTNICZYMI LOT LUB IZRAELSKIMI LINIAMI LOTNICZYMI EL AL
WYLOTY Z WARSZAWY
2019 -2020
29.06-06.07.2019
31.08-07.09.2019
03-10.09.2019
06-13.09.2019
07-14.09.2019
10-17.09.2019
13-20.09.2019
14-21.09.2019
16-23.09.2019
20-27.09.2019
21-28.09.2019
27.09-04.10.2019
12-19.10.2019
18-25.10.2019
22-29.10.2019
23-30.10.2019
02-09.11.2019
03-10.11.2019
04-11.11.2019
06-13.11.2019
07-14.11.2019
08-15.11.2019
09-16.11.2019
10-17.11.2019
11-18.11.2019
14-21.11.2019
15-22.11.2019
17-24.11.2019
18-25.11.2019
19-26.11.2019
20-27.11.2019

3 090 zł
25.11-02.12.2019
3 090 zł
11-18.01.2020
3 090 zł
13-20.01.2020
3 090 zł
18-25.01.2020
3 090 zł
20-27.01.2020
3 090 zł
21-28.01.2020
3 090 zł
24-31.01.2020
3 090 zł
25.01-01.02.2020
3 090 zł
26.01-02.02.2020
3 290 zł 26.01-02.02.2020 EL AL., 22:15 wylot
3 180 zł
28.01-04.02.2020
3 190 zł
30.01-06.02.2020
3 290 zł
01-08.02.2020
3 290 zł
02-09.02.2020
3 250 zł 02-09.02.2020 EL AL., 22:15 wylot
3 190 zł
07-14.02.2020
3 150 zł
08-15.02.2020
3 170 zł
09-16.02.2020
3 290 zł
10-17.02.2020
3 190 zł
14-21.02.2020 EL AL
3 190 zł
15-22.02.2020
3 190 zł
21-28.02.2020
3 190 zł
22-29.02.2020
3 190 zł
29.02-07.03.2020
3 190 zł
01-08.03.2020
3 290 zł
07-14.03.2020
3 190 zł
11-18.03.2020
3 190 zł
14-21.03.2020
3 190 zł
18-25.03.2020
3 190 zł
20-27.03.2020
3 190 zł
21-28.03.2020

WYLOTY Z WARSZAWY (cd.)
2019 -2020
3 190 zł
3 190 zł
3390 zł
3190 zł
3190 zł
3 190 zł
3 230 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3 090 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3190 zł
3 190 zł
3190 zł
3 190 zł
3190 zł
3 090 zł
3 090 zł
3190 zł
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21-28.11.2019
22-29.11.2019
23-30.11.2019
24.11-01.12.2019

3 190 zł
3 290 zł
3 190 zł
3 190 zł

18-25.04.2020
19-26.04-2020
20-27.04.2020

WYLOTY Z KRAKOWA
2019-2020

3 190 zł
3 190 zł
3 190 zł

WYLOTY Z KATOWIC (przelot linią Wizzair)
Terminy do potwierdzenia
2019-2020
04-11.09.2019
18-25.09.2019
16-23.10.2019
23-30.10.2019
06-13.11.2019
20-27.11.2019
15-22.01.2020

3 190 zł 29.01-05.02.2020 3 140 zł
3 190 zł 05-12.02.2020 3 140 zł
3 290 zł 12-19.02.2020 3 140 zł
3 290 zł 19-26.02.2020 3 140 zł
3 290 zł 26.02-04.03.2020 3 140 zł
3 290 zł 04-11.03.2020 3 140 zł
3 140 zł 11-18.03.2020 3 140 zł

22-29.01.2020

3 140 zł

18-25.03.2020

3 140 zł

Cena zawiera:
Bilet lotniczy Warszawa/Katowice/Kraków/Poznań– Tel Awiw – Warszawa/Katowice/
Kraków/Poznań z opłatami lotniskowymi, bagaż podręczny do 8 kg/os., główny do 23 kg/
os., transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach
dwu- i trzyosobowych, w hotelach klasy turystycznej (min. 3*) – zgodnie z programem i
godzinami przelotów Pielgrzymki, wyżywienie zgodnie z programem Pielgrzymki, opiekę
polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania, opiekę duchową Księdza, ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków w tym choroby przewlekłe do
100% KL i bagaż, system tour guide podczas zwiedzania Jerozolimy i Betlejem.
Cena nie zawiera:
W przypadku wylotu z Katowic i Poznania bagażu rejestrowanego 450 zł/os.,
wydatków własnych, posiłków niewymienionych w programach, biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów, obligatoryjnych napiwków dla kierowcy, przewodnika, kosztów realizacji programu (razem 120 USD/os. płatne obligatoryjnie na
miejscu u przewodnika), składki na TFG 13 zł/os. (płatne w biurze przy dopłacie),
wszelkich opłat i świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”
UWAGI:
1. Centralnym punktem każdego dnia jest Msza Święta.

25.06-01.07.2019
24-30.09.2019
01-07.10.2019
15-21.10.2019
17-23.10.2019
24-31.01.2020
28.01-05.02.2020 EL AL

3 090 zł 14-21.02.2020 3 190 zł
3 090 zł 15-22.01.2020 3 190 zł
3 090 zł 29.01-05.02.2020 3 190 zł
3 090 zł 01-07.03.2020 3 090 zł
3 090 zł 08-14.03.2020 3 190 zł
3 190 zł 26.04-02.05.2020 3 390 zł
3 290 zł

WYLOTY Z POZNANIA (przelot linią Ryanair)
Terminy do potwierdzenia
2019
10-17.09.2019
17-24.09.2019
01-08.10.2019
15-22.10.2019
07-14.11.2019
21-28.11.2019
05-12.12.2019

3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł

09-16.01.2020
23-30.01.2020
06-13.02.2020
20-27.02.2020
05-12.03.2020
12-19.03.2020
19-26.03.2020

3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł

2. Zakwaterowanie w Tyberiadzie/Nazarecie lub okolicy oraz w Betlejem lub w
okolicy w hotelach klasy turystycznej min. 3*
3. Możliwość zakwaterowania w Jerozolimie zamiast Betlejem - dopłata 550 zł.
4. Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu (zgodnie z programem). Napoje do
kolacji są dodatkowo płatne.
5. Ostatniego dnia w zależności od godzin wylotu śniadanie pełne lub kawa +
ciastka przy wczesnym wylocie.
6. Dopłata do pokoju 1-osobowego 620 zł.
7. Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 42 osób pełnopłatnych.
8. Istnieje możliwość zorganizowania Pielgrzymki w innym, dowolnie wybranym
terminie – odrębna kalkulacja.
9. Istnieje możliwość zmiany programu zgodnie z życzeniem Księdza – odrębna kalkulacja.
10. W przypadku wylotu z Katowic i Poznania terminy dla grup są zawsze na
potwierdzenie.

POZOSTAŁE TERMINY DOSTĘPNE PO OPUBLIKOWANIU ROZKŁADU PRZEZ
LINIE LOTNICZE
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PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
Z PORTÓW LOKALNYCH 8 DNI
(WROCŁAW, LUBLIN, GDAŃSK, KRAKÓW, RZESZÓW)
TEL AWIW – CEZAREA – HAIFA – TYBERIADA – TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM – YARDENIT – KANA GALILEJSKA – NAZARET
– GÓRA TABOR – BETLEJEM – JEROZOLIMA – JERYCHO – QUMRAN – MORZE MARTWE – EIN KAREM – YAD VASHEM - JAFFA

DZIEŃ 1. GDAŃSK/WROCŁAW/LUBLIN/KRAKÓW/RZESZÓW
– TEL AWIW – CEZAREA – HAIFA – TYBERIADA/NAZARET (OK.
160 KM)
Zbiórka na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odprawa biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu. Przylot na
lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przedstawicielem lokalnego
kontrahenta oraz przewodnikiem. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej nad Morzem Śródziemnym. Krótki pobyt na plaży znajdującej się nieopodal starożytnego akweduktu (II w. n.e). Następnie
przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, położonego w paśmie gór Karmelu. Nawiedzenie Sanktuarium „Stella
Maris” zbudowanego nad grotą Eliasza. Zobaczymy też piękne
perskie Ogrody Bahaitów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Tyberiady/Nazaretu. Zakwaterowanie
w hotelu, kolacja, nocleg.
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DZIEŃ 2.NAZARET/ TYBERIADA - TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - KAFARNAUM – REJS ŁODZIĄ - YARDENIT (OK.
40 KM)
Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym
Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba. Obecny budynekKościół Rozmnożenia Chleba zbudowano na miejscu bizantyjskiej
świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa
(Tabgha I). Obok gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się po
raz trzeci apostołom znajduje się Kościół Prymatu Św. Piotra
(Tabha II). Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus
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wygłosił słynne „Kazanie na Górze”. Na zboczu wzgórza wznosi
się ośmioboczne sanktuarium. Następnie przejazd północnym
brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa. Tutaj znajdują
się pozostałości po synagodze z IV w.n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. Rejs łodzią po
Jeziorze Galilejskim. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupienia
Ryby Św. Piotra – 16 usd/os. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 3. KANA GALILEJSKA – NAZARET - GÓRA TABOR
– BETLEJEM (OK. 250 KM)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu przemiany wody
w wino na weselu ubogiej rodziny. W tym miejscu znajduje się

Sanktuarium Pierwszego Cudu. Zobaczyć tu można fragment starożytnej mozaiki podłogowej z napisami w języku aramejskim,
a w jego podziemiach widoczne są warstwy archeologiczne
sięgające I w.n.e. Następnie przejazd do Nazaretu. Nawiedzenie
Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na
Bliskim Wschodzie. W kościele dolnym znajduje się Grota Zwiastowania. To tu Anioł Pański „zwiastował Pannie Maryi”, iż stanie
się Matką Syna Bożego. Kościół górny opowiada chwałę Maryi
„błogosławioną przez wszystkie narody” i „nad aniołów wywyższoną”. Przejście do Kościoła Św. Józefa, który został wzniesiony
w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Następnie
przejazd na Górę Tabor, miejsce Przemienienia. Wydarzenie to
upamiętnia franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego
z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Przejazd do
Betlejem, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 4. BETLEJEM – JEROZOLIMA (OK. 40 KM)
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Beit Sahour (Pole Pasterzy)
oddalonego o kilka kilometrów od Betlejem miejsca, gdzie
w noc Narodzenia Jezusa pasterze czuwali nad swymi stadami.
Powrót do Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia
Pańskiego zbudowana nad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą
oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka, gdzie pasterze oddali hołd małemu
Jezusowi. Bazylika Narodzenia Pańskiego jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich, w której odprawiane są nabożeństwa. Do bazyliki przylegają klasztory i kościoły ormiańskie,
grecko-prawosławne i katolickie, a wśród nich m.in. Kościół Św.
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Katarzyny. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota
Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu
w tym miejscu karmiła Jezusa. W trakcie karmienia krople mleka
upadły na skałę zmieniając na mlecznobiały kolor. Przejazd do
Jerozolimy. Przejście pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem
Zachodnim. To najważniejsze miejsce dla wszystkich Żydów.
Są to pozostałości drugiej Świątyni wybudowanej przez Heroda
Wielkiego. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
DLA CHĘTNYCH WYCIECZKA FAKULTATYWNA JEROZOLIMA
NOCĄ 25 USD/OSOBA.
DZIEŃ 5. JEROZOLIMA (OK. 25 KM)
Śniadanie w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się
niesamowita panorama Starego Miasta. Nawiedzenie Kościoła
Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy „Ojcze Nasz”.
Następnie przejście do kościoła Dominus Flevit. W tym miejscu
Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Po drodze mija się cmentarze Żydowskie na zachodnim zboczu Góry Oliwnej. U jej podnóża znajduje się Bazylika Agonii. Tuż obok Świątyni rozciąga
się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus modlił się przed
swoją Męką i tutaj został zdradzony. „Via Dolorosa” – Droga
Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV
stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu
Pańskiego. Dystans od Twierdzy Antonia (gdzie Jezus usłyszał
wyrok) do Bazyliki Grobu Pańskiego to ok. 1200 m. Bazylika
jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest
wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których
każda ma własne kaplice oraz ołtarze i odprawia nabożeństwa

chrztu Jezusowi. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem. Przejazd do Qumran, miejsca odnalezienia tzw. zwojów
znad Morza Martwego. Z drogi zobaczymy groty, w których je
odnaleziono. Przejazd nam MORZE MARTWE, najniżej położone
miejsce na świecie. Czas wolny na kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad Morzem Martwym nie sposób porównać z żadnym innym miejscem na Ziemi. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 7. BETLEJEM – EIN KAREM - YAD VA SHEM
- TEL AWIW –JAFFA
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Wizyta w Ein Karem, niewielkiej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce, w którym urodził się Jan Chrzciciel,
wznosi się kościół „Św. Jana Chrzciciela w górach”. Odwiedzimy
też Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu, gdzie wedle

PRZELOT BEZPOŚREDNI POLSKIMI LINIAMI LOTNICZYMI LOT
LUB IZRAELSKIMI LINIAMI LOTNICZYMI EL AL.

30.06-07.07.2019
06-12.09.2019
13-19.09.2019
20-26.09.2019
22-28.09.2019
29.09-05.10.2019
11-18.10.2019
18-24.10.2019
20-26.10.2019
18-24.01.2020
25-31.01.2020
01-07.02.2020

WYLOTY Z WROCŁAWIA
2019-2020
2 980 zł
2 980 zł
2 980 zł
3 130 zł
3 140 zł
3 130 zł
3 130 zł
3 130 zł
3 080 zł
3 290 zł
3 190 zł
3 090 zł

08-14.02.2020
10-16.02.020
15-21.02.2020
17-23.02.2020
22-28.02.2020
24.02-01.03.2020
29.02-06.03.2020
21-27.03.2020
13-19.04.2020
18-26.04.2020
25.04-01.05.2020
27.04-03.05.2020

3 190 zł
3 190 zł
3 190 zł
3 190 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 090 zł
3 190 zł
3 290 zł
3 190 zł

WYLOTY Z LUBLINA
2019
01-08.05.2019
19-24.09.2019 (6 dni/5 nocy)
14-21.01.2020
16-21.01.2020
22-29.01.2020
28.01-04.02.2020
30.01-04.02.2020 (6 dni/5 nocy)
19-24.09.2019 (6 dni/5 nocy)

07-13.09.2019
14-20.09.2019
21-27.09.2019

09-15.09.2019
30.09-06.10.2019

w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice Grobu
Pańskiego to miejsce ukrzyżowania Jezusa – Golgota/ Kalwaria
oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Pana i gdzie On zmartwychwstał. Przejście na Górę Syjon. Nawiedzimy Kościół Zaśnięcia
NMP, okazałą benedyktyńską budowlę wzniesioną w miejscu,
gdzie wedle tradycji Maria zapadła w wieczny sen. Następnie
udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan
miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. To tutaj
miały miejsce najbardziej doniosłe wydarzenia: ustanowienie
Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa, zesłanie
Ducha Świętego. Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi Kościół
św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie zapiał kogut”,
a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Powrót do hotelu
w Betlejem, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 6. JERYCHO – QUASRL - AL- JAHUD – QUMRAN
- MORZE MARTWE (OK. 120 KM)
Śniadanie w hotelu. Przejazd do JERYCHA, miasta uchodzącego
za najstarsze na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której
według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Następnie przejazd do Quasrl-Al-Jahud - miejsca, gdzie Jan Chrzciciel udzielił
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tradycji Maria odwiedziła swoją krewną - Św. Elżbietę. Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu, niezwykłego
pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Wykorzystano do tego najnowsze techniki
multimedialne. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów
„Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” osobom, które podczas
wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują
imienne tabliczki. Następnie przejazd do Tel Awiwu. Zwiedzanie
starej części miasta, Jaffy. Ścieżką Horoskopu, przejdziemy od
kościoła Św. Piotra do domu Szymona-garbarza. Transfer na
lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot.
DZIEŃ 8. GDAŃSK/WROCŁAW/LUBLIN/KRAKÓW/RZESZÓW
Przylot do kraju. Zakończenie Pielgrzymki.
Dla grup wracających z nami do Ziemi Świętej zaproponujemy
programy z nowymi nienawiedzanymi wcześniej miejscami
związanymi z życiem Jezusa.

3 090 zł
2 980 zł
3 190 zł
3 090 zł
3 190 zł
3 190 zł
3 190 zł
2 980 zł

11-18.02.2020
13-18.02.2020
19-26.02.2020
25.02-03.03.2020
04-11.03.2020
10-17.03.2020
18-25.03.2020

WYLOTY Z GDAŃSKA
2019
2 980 zł
2 980 zł
3 090 zł

28.09-04.10.2019
19-25.10.2019

WYLOTY Z RZESZOWA
2019
xxxx
xxxxx

14-20.10.2019

3 190 zł
3 190 zł
3 190 zł
3 190 zł
3 190 zł
3 190 zł
3 190 zł

3 090 zł
3 090 zł

xxxxx

Cena zawiera:
Bilet lotniczy Lublin/Wrocław/Gdańsk/Poznań/Kraków/Rzeszów–Tel Awiw-Lublin/Wrocław/Gdańsk/Poznań/ Kraków/Rzeszów z opłatami lotniskowymi, bagaż podręczny do
8 kg/os., główny do 23 kg/os., transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania,
zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobowych, w hotelach klasy turystycznej (min.
3*) – zgodnie z programem i godzinami przelotów Pielgrzymki, wyżywienie zgodnie
z programem Pielgrzymki, opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania,
opiekę duchową Księdza, ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych
wypadków w tym choroby przewlekłe do 100 % KL i bagaż, system tour guide podczas
zwiedzania Jerozolimy i Betlejem.
Cena nie zawiera:
Wydatków własnych, posiłków niewymienionych w programach, napoi do kolacji,
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obligatoryjnych napiwków dla kierowcy,
przewodnika, kosztów realizacji programu (razem 120 USD/os. płatne obligatoryjnie
na miejscu u przewodnika), składki na TFG 13 zł/os. (płatne w biurze przy dopłacie),
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”
UWAGI:
1. Centralnym punktem każdego dnia jest Msza Święta.
2. Zakwaterowanie w Tyberiadzie/Nazarecie lub okolicy oraz w Betlejem lub w okolicy
w hotelach klasy turystycznej min. 3*
3. Możliwość zakwaterowania w Jerozolimie zamiast Betlejem - dopłata 550 zł.
4. Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu (zgodnie z programem). Napoje do kolacji
są dodatkowo płatne.
5. Ostatniego dnia w zależności od godzin wylotu śniadanie pełne lub kawa + ciastka
przy wczesnym wylocie.
6. Dopłata do pokoju 1-osobowego 620 zł.
7. Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 42 osób pełnopłatnych.
8. Istnieje możliwość zorganizowania Pielgrzymki w innym, dowolnie wybranym terminie – odrębna kalkulacja.
9. Istnieje możliwość zmiany programu zgodnie z życzeniem Księdza – odrębna kalkulacja.
10. W przypadku wylotu z Katowic terminy dla grup są zawsze na potwierdzenie.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company
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PIELGRZYMKA ZIEMIA ŚWIĘTA – JORDANIA
Z WARSZAWY I KRAKOWA 8 DNI

BETLEJEM – EIN KAREM – JEROZOLIMA – CEZAREA – HAIFA – TYBERIADA – AMMAN – PETRA – MADABA – GÓRA NEBO – JERYCHO – MORZE MARTWE – BETLEJEM
DZIEŃ 1. WARSZAWA/KRAKÓW – TEL AWIW – BETLEJEM
Zbiórka na lotnisku na 2/3 godziny przed wylotem. Odprawa
biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu.
Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie przewodnikiem.
Przejazd do Tyberiady/Nazaretu. Zakwaterowanie w hotelu,
kolacja, nocleg.
UWAGA: przy wylotach nocnych przylot następuje dnia
2-ego.
DZIEŃ 2. BETLEJEM – EIN KAREM- JEROZOLIMA
Śniadanie w hotelu. Przejazd na Pole Pasterzy (Beit Sahour)
oddalone o kilka kilometrów od Betlejem miejsce, gdzie
w noc Narodzenia Jezusa pasterze czuwali nad swymi stadami. Kościół z figurą anioła ma kształt namiotu, jego kopuła
widziana od wewnątrz przypomina palmę, a freski ilustrują
wydarzenia ewangeliczne z Nocy Narodzenia Pańskiego.
Obok kościoła zobaczyć można groty, w których według
tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami. Zwiedzanie
Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego
wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą
oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie pasterze oddali hołd
małemu Jezusowi. W odległości 300 m od bazyliki znajduje
się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki
do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. Następnie udajemy
się do Jerozolimy. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się
niesamowita panorama Starego Miasta. Zwiedzanie kościoła
Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz, której tekst w prawie 60 językach umieszczono na ścianach.
Przejście do kościoła klasztornego Dominus Flevit. W tym
miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. U stóp Góry
Oliwnej znajduje się Bazylika Agonii (zwana także kościołem
Wszystkich Narodów). Na fasadzie świątyni lśni złota mozaika
przedstawiająca Jezusa cierpiącego za grzechy świata. Tuż
obok świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony.
Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na
zachód od Jerozolimy. Zobaczymy franciszkański kościół
Nawiedzenia, zbudowany w miejscu gdzie wedle tradycji
Maria odwiedziła Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad
grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce w którym urodził się
Jan Chrzciciel, wznosi się dziś kościół Św. Jana. Powrót do hotelu,
kolacja i nocleg.
Dla chętnych wycieczka fakultatywna Jerozolima nocą
25 usd/osoba.
DZIEŃ 3: CEZAREA NADMORSKA - HAJFA - NAZARETH/
TYBERIADA
Przejazd do Cezarei Nadmorskiej nad Morzem Śródziemnym.
Krótki pobyt na plaży znajdującej się nieopodal starożytnego akweduktu (II w. n.e). Następnie przejazd do Hajfy,
trzeciego co do wielkości miasta Izraela, położonego
w paśmie gór Karmelu. Nawiedzenie Sanktuarium „Stella
Maris” zbudowanego nad grotą Eliasza. Zobaczymy też
piękne perskie Ogrody Bahaitów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Nazaret. Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania. W kościele dolnym znajduje się
Grota Zwiastowania. To tu Anioł Pański „zwiastował Pannie Maryi”, iż stanie się Matką Syna Bożego. Kościół górny
opowiada chwałę Maryi „błogosławioną przez wszystkie
narody”. Przejście do Kościoła Św. Józefa, który został
BEZPOŚREDNI PRZELOT POLSKIMI LINIAMI LOTNICZYMI LOT
LUB IZRAELSKIMI LINIAMI LOTNICZYMI EL AL

24-31.01.2020

WYLOTY Z KRAKOWA
2020
3 890 zł

14-21.02.2020

WYLOTY Z WARSZAWY
2020

24-31.01.2020
3 890 zł
14-21.02.2020
POZOSTAŁE TERMINY DLA GRUP DOSTĘPNE W BIURZE

10

3 890 zł

3 890 zł
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wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża
Marii. Wnętrze świątyni zdobi cykl malowideł o tematyce
maryjnej. W tym miejscu Archanioł Gabriel oznajmił Marii
radosną wieść, że została wybrana przez Boga na matkę
Jego syna. Przejście do kościoła Św. Józefa, który został
wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża
Marii. Przejazd do Tyberiady/Nazaretu. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 4: NAZARET/TYBERIADA - AMMAN
Śniadanie. Następnie przejazd nad Jezioro Galilejskie. Rozpoczynamy od Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał
cudownego rozmnożenia chleba. Obecny budynek Kościoła
Rozmnożenia Chleba zbudowano na miejscu bizantyjskiej
świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa (Tabgha I). Obok gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał
się po raz trzeci apostołom znajduje się Kościół Prymatu
Św. Piotra (Tabgha II). Przejazd na Górę Błogosławieństw,
miejsca gdzie Jezus wygłosił słynne „Kazanie na Górze”.
Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium.

Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z IV
w.n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której
nauczał Jezus. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupienia Ryby Św. Piotra – 16
usd/os. Przejazd przez granicę izraelsko-jordańską do Jerash
(starożytna Geraza) nazywanego „Pompejami wschodu”.
Przejdziemy przez bramę południową w formie łuku triumfalnego. Zobaczymy hipodrom, owalne forum oraz ruiny
kościołów: chrześcijańskich z pięknymi mozaikami z VI
wieku (kościół Św. Teodora z 496 r., kościół biskupa Izajasza, kościół Św. Kosmy i Damiana z VI wieku, kościół Św.
Jana Chrzciciela, kościół Św. Jerzego). Przejazd do Ammanu.
Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 5: AMMAN – PETRA - MADABA – GÓRA NEBO
Śniadanie w hotelu. Przyjazd do Petry. Całodniowe zwiedzanie wykutej w różowej skale starożytnej stolicy ludu NabaCena zawiera:
Bilet lotniczy Warszawa/Kraków – Tel Awiw – Warszawa/Kraków z opłatami lotniskowymi, bagaż podręczny do 8kg, bagaż rejestrowany do 23 kg, transfer
klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania,
zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej (min.
3*) w pokojach 2 i 3-osobowych, 2 posiłki dziennie,
opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas
zwiedzania, opiekę duchową księdza, system tour
guide w Jerozolimie i Betlejem, ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków
w tym choroby przewlekłe do 100% KL i bagaż,

tejczyków. Do Petry wiedzie niewiarygodnie wąski i kręty
wąwóz o długości 1,2 km i miejscami 200-metrowych ścianach, zwany Siq. Na jego końcu zza zakrętu wyłania się niespodziewanie najbardziej efektowna ze wszystkich budowli.
Przejazd do Madaby. To przyjemne miasteczko, leżące 30
km na południe od Ammanu, jest znane głównie z niezwykłych mozaik z czasów bizantyjskich. Następnie udamy się
w pobliże ujścia rzeki Jordan do Morza Martwego na wysokość około 800 metrów, gdzie wznosi się Góra Nebo. Choć
to jeszcze teren Jordanii, to przy dobrej pogodzie widać już
wieże kościołów w Jerozolimie. Sławę Górze Nebo przyniosły
wydarzenia opisane w Starym Testamencie. W pobliżu ukryta
miała zostać Arka Przymierza. To tu zmarł i został pochowany
Mojżesz. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 6: AMMAN - JERYCHO - QUASRL- AL-JAHUD
-MORZE MARTWE - BETLEJEM
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd przez granicę jordańsko-izraelską. Przejazd do Jerycha, uchodzącego
za najstarsze miasto na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia,
na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana.
Następnie przejazd do Quasrl-Al-Jahud - miejsca, gdzie
Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem. Przejazd nad Morze
Martwe, najniżej położone miejsce na świecie. Czas wolny
na kąpiele błotne. Przejazd do Betlejem, zakwaterowanie,
kolacja i nocleg.
DZIEŃ 7: JEROZOLIMA
Śniadanie w hotelu. Dzień rozpoczynamy od „Via Dolorosa”
– Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych
przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X
do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Dystans od Twierdzy
Antonia (gdzie Jezus usłyszał wyrok) do Bazyliki Grobu
Pańskiego prowadzi ok. 1200 m.). Bazylika jest jedną z
najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną
własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda
ma własne kaplice i ołtarze i odprawia nabożeństwa
w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice
Grobu Pańskiego to miejsce ukrzyżowania Jezusa – Golgota/Kalwaria oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Pana
i gdzie On zmartwychwstał. Przejście uliczkami Starego
Miasta pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Są
to pozostałości drugiej świątyni wybudowanej przez
Heroda Wielkiego. Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Przejście na Górę Syjon.
Zobaczymy kościół Zaśnięcia NMP. Następnie udamy się do
Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na
Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. Na wschodnim
zboczu Góry Syjon stoi kościół św. Piotra „In Galicantu”,
czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy
razy zaparł się Jezusa. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 8. TEL AWIW – WARSZAW/KRAKÓW
Wczesny transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo-paszportowa, wylot do Warszawy/Krakowa. Przylot
do kraju. Zakończenie Pielgrzymki.
(UWAGA: przy wylotach popołudniowych Śniadanie i po
śniadaniu transfer na lotnisko).

opłaty wjazdowe/wyjazdowe do/z Izraela/Jordanii.
Cena nie zawiera:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, częściowych kosztów realizacji programu, napiwków dla
kierowców i przewodników w kwocie 265 USD/os.
(płatne obligatoryjnie na miejscu u pilota), składki
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.,
wydatków własnych, napoi do kolacji wszelkich
świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie cena
zawiera.
UWAGI:
1. Dopłata do pokoju 1-osobowego 860 zł

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

2. Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu. Napoje
do kolacji są dodatkowo płatne.
3. Istnieje możliwość Istnieje możliwość realizacji
Pielgrzymki w innym, dowolnym terminie – odrębna
kalkulacja.
4. Istnieje możliwość zmiany programu zgodnie
z życzeniem Księdza – odrębna kalkulacja.
5. Oferta została skalkulowana dla grupy minimum
42 osób pełnopłatnych.

pielgrzymki.konsorcjum.com.pl

P I E LG R Z Y M K I

PIELGRZYMKA ZIEMIA ŚWIĘTA – JORDANIA
Z WARSZAWY 11 DNI

TYBERIADA – TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM – NAZARET – GÓRA TABOR – KANA GALILEJSKA – GÓRA NEBO – MADABA – AMMAN – PETRA
– JERYCHO – BETLEJEM – EIN KAREM – YAD VASHEM – JEROZOLIMA – HAJFA – CEZAREA
DZIEŃ 1: WARSZAWA
Zbiórka na lotnisku na 2h przed wylotem. Odprawa biletowo–paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu.

To przyjemne miasteczko, leżące 30 km na południe od
Ammanu, jest znane głównie z niezwykłych mozaik z czasów
bizantyjskich. Zakwaterowanie w Ammanie, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 2: NAZARET/TYBERIADA - TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - KAFARNAUM – REJS ŁODZIĄ PO JEZIORZE
GALILEJSKIM (OK. 40 KM)
Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przedstawicielem lokalnego kontrahenta. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Śniadanie w hotelu. Ok. (9:30) rozpoczęcie dnia
wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Tabgha,
miejsce, w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia
chleba. Obecny budynek Kościoła Rozmnożenia Chleba zbudowano na miejscu bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa (Tabgha I). Obok gdzie
zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom
znajduje się Kościół Prymatu Św. Piotra (Tabgha II). Przejazd
na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił
słynne „Kazanie na Górze”. Na zboczu wzgórza wznosi się
ośmioboczne sanktuarium. Następnie przejazd północnym
brzegiem jeziora do Kafarnaum. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z IV w.n.e. prawdopodobnie zbudowanej
na ruinach tej, w której nauczał Jezus. Rejs łodzią po Jeziorze
Galilejskim. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupienia Ryby
Św. Piotra – 16 USD/osoba. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 5: AMMAN – PETRA - AMMAN (OK. 470 KM)
Śniadanie w hotelu. Przyjazd do Petry. Całodniowe zwiedzanie wykutej w różowej skale starożytnej stolicy ludu
Nabatejczyków. Do Petry wiedzie niewiarygodnie wąski
i kręty wąwóz o długości 1,2 km i miejscami 200-metrowych
ścianach, zwany Siq. Na jego końcu zza zakrętu wyłania
się niespodziewanie najbardziej efektowna ze wszystkich
budowli. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 3: TYBERIADA/ NAZARET – GÓRA TABOR- KANA
GALILEJSKA (OK. 65 KM)
Śniadanie. Dzień rozpoczynamy od nawiedzenia Bazyliki Zwiastowania, w Nazarecie. W kościele dolnym znajduje się Grota Zwiastowania. To tu Anioł Pański „zwiastował Pannie Maryi”, iż stanie
się Matką Syna Bożego. Kościół górny opowiada chwałę Maryi
„błogosławioną przez wszystkie narody”. Przejście do Kościoła
Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu
cieśli Józefa, męża Marii. Wnętrze świątyni zdobi cykl malowideł
o tematyce maryjnej. W tym miejscu Archanioł Gabriel oznajmił
Marii radosną wieść, że została wybrana przez Boga na matkę
Jego syna. Przejście do kościoła Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii.
Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu przemiany wody w wino na weselu ubogiej
rodziny. W tym miejscu znajduje się Sanktuarium Pierwszego Cudu. Zobaczyć tu można fragment starożytnej
mozaiki podłogowej z napisami w języku aramejskim
a w jego podziemiach widoczne są warstwy archeologiczne
sięgające I w.n.e. Następnie przejazd na Górę Tabor, miejsce
Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia franciszkańska
Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Powrót do hotelu, kolacja,
nocleg.
DZIEŃ 4: - NAZARET/TYBERIADA - JERASH - GÓRA NEBO
- MADABA – AMMAN (OK. 225 KM)
Śniadanie w hotelu. Przejazd przez granicę izraelsko-jordańską do Jerash (starożytna Geraza) nazywanego „Pompejami
wschodu”. Przejdziemy przez bramę południową w formie
łuku triumfalnego. Zobaczymy hipodrom, owalne forum
oraz ruiny kościołów: chrześcijańskich z pięknymi mozaikami z VI-go wieku (kościół Św. Teodora z 496r, kościół
biskupa Izajasza, kościół Św. Kosmy i Damiana z VI wieku,
kościół Św. Jana Chrzciciela, kościół Św. Jerzego). Następnie udamy się w pobliże ujścia rzeki Jordan do Morza Martwego na wysokość około 800 metrów, gdzie wznosi się
Góra Nebo. Choć to jeszcze teren Jordanii, to przy dobrej
pogodzie widać już wieże kościołów w Jerozolimie. Sławę
Górze Nebo przyniosły wydarzenia opisane w Starym Testamencie. W pobliżu ukryta miała zostać Arka Przymierza. To
tu zmarł i został pochowany Mojżesz. Przejazd do Madaby.

DZIEŃ 6: AMMAN –JERYCHO - BETLEJEM (OK. 110 KM)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd przez granicę jordańsko-izraelską. Przejazd do Jerycha, uchodzącego za najstarsze
miasto na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według
Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Następnie przejazd do

Quasrl-Al-Jahud - miejsca, gdzie Jan Chrzciciel udzielił chrztu
Jezusowi. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem.
Przejazd do Betlejem, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 7: BETLEJEM – EIN KAREM - YAD VASHEM (OK.
30 KM)
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem
góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad
Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce
przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega
Grota Żłóbka gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi.
W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna.
Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym
miejscu karmiła Jezusa. Następnie przejazd na Pole Pasterzy. Kościół z figurą anioła ma kształt namiotu, jego kopuła
widziana od wewnątrz przypomina palmę, a wspaniałe freski ilustrują dzieje Świętej Rodziny. Obok kościoła zobaczyć
można groty, w których według tradycji mieszkali pasterze
ze swoimi stadami.
Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na
zachód od Jerozolimy. Zobaczymy franciszkański kościół
Nawiedzenia, zbudowany w miejscu gdzie wedle tradycji
Maria odwiedziła Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad
grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce w którym urodził się
Jan Chrzciciel, wznosi się dziś kościół Św. Jana. Przejazd
do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu, niezwykłego
pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Wykorzystano do tego najnowsze techniki multimedialne. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem
tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” osobom,
które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Powrót
do hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 8: JEROZOLIMA
Śniadanie w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Zwiedzanie

kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze
Nasz, której tekst w prawie 60 językach umieszczono na ścianach. Następnie przejście do kościoła klasztornego Dominus
Flevit. W tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy.
U stóp Góry Oliwnej znajduje się Bazylika Agonii (zwana także
kościołem Wszystkich Narodów). Na fasadzie świątyni lśni
złota mozaika przedstawiająca Jezusa cierpiącego za grzechy
świata. Tuż obok świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony.
Kolejnym punktem naszej Pielgrzymki jest „Via Dolorosa” –
Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych
przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV
w Bazylice Grobu Pańskiego. Dystans od Twierdzy Antonia
(gdzie Jezus usłyszał wyrok) do Bazyliki Grobu Pańskiego to
ok. 1200 m. Bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych
świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań
chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice oraz
ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice Grobu Pańskiego to miejsce
ukrzyżowania Jezusa – Golgota/ Kalwaria oraz pusty grób,
gdzie złożono ciało Pana i gdzie On zmartwychwstał.
Przejście uliczkami Starego Miasta pod Ścianę Płaczu,
zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca
dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej świątyni
wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Obszar pod Ścianą
służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Nawiedzenie Betani. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 9: MORZE MARTWE (OK. 130 KM)
Śniadanie w hotelu. Przejazd na Górę Syjon. Zobaczymy
kościół Zaśnięcia NMP. Następnie udamy się do Wieczernika,
najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon,
miejsca ostatniej wieczerzy. Na wschodnim zboczu Góry
Syjon stoi kościół Św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu
gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa.
Następnie udajemy się do Quasrl-Al-Jahud, miejsca, nad Jordanem, gdzie Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Tam odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. Przejazd do Qumran, miejsca
odnalezienia zwojów znad Morza Martwego napisanych przez
Esseńczyków. Z drogi zobaczymy groty, w których odnaleziono
manuskrypty. Przejazd nam Morze Martwe. Czas na kąpiele
błotne Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
Dla chętnych wycieczka fakultatywna Jerozolima nocą 25
USD/osoba.
DZIEŃ 10: BETLEJEM - HAJFA - CEZAREA - TEL AVIV (OK.
280 KM)
Śniadanie w hotelu, przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości
miasta Izraela, malowniczo położonego nad Morzem Śródziemnym, na stokach Góry Karmel. Zobaczymy m.in. Ogrody Bahaitów. W przepięknych Perskich Ogrodach wznosi się jedna z największych atrakcji Hajfy, przykryte złotą kopułą mauzoleum
twórcy bahaizmu. Na Górze Karmel zobaczymy także kościół
Stella Maris, zbudowany nad grotą wiązaną w żydowskiej
i chrześcijańskiej tradycji z prorokiem Eliaszem i jego uczniem.
Przejazd do Cezarei. Cezarea jest jednym z najważniejszych
stanowisk archeologicznych w Izraelu. Wykopaliska dotąd nie
zostały zakończone jednak już pozostałości forum, amfiteatru,
hipodromu i herodiańskiego akweduktu dają pojęcie o dawnej
wielkości i pięknie tego miejsca. Dalej pojedziemy do Tel Awiwu.
Krótkie zwiedzanie starej części miasta, Jaffy. Według Starego
Testamentu założył ją po biblijnym potopie jeden z synów
Noego, Jafet. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 11: TEL AWIW – WARSZAWA
Wczesne wykwaterowanie z hotelu (kawa+ciasto). Transfer
na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa,
wylot. Przylot do Warszawy. Zakończenie Pielgrzymki.
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P I E LG R Z Y M K I

PIELGRZYMKA DO LIBANU

9 DNI

BEJRUT – ANNAJA – JARABTA TYR – SYDON – MAGHDOUCHÉ BAALBECK – ANDŻAR – KSARA – RZEKA PSA – JEITA – HARISSA – BYBLOS – LAS BOŻYCH CEDRÓW
– BASZARRI – WADI KADISZA
DZIEŃ 1: WARSZAWA-BEJRUT
Zbiórka na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odprawa
paszportowo – bagażowa. Wylot do Libanu. Przylot do Bejrutu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
DZIEŃ 2: BEJRUT
Śniadanie w hotelu. Następnie wyruszymy do stolicy Libanu
– Bejrutu. Spacer po centrum miasta, podczas którego zobaczymy min: Muzeum Narodowe, które w swych początkach
zawierało jedynie kolekcje Raymonda Weilla – francuskiego
oficera stacjonującego w Libanie. Dziś muzeum rozrosło się
i stanowi jedno z najbardziej znaczących muzeów na Bliskim
Wschodzie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3: ANNAYA-KIFFANE
Śniadanie. Po śniadaniu ruszamy do Annaja, wioski położonej 14 km od Byblos. Wioska jest popularnym miejscem
pielgrzymkowym Chrześcijan, ze względu na znajdujące
się w miejscowym monasterze maronickim relikwie św.
Szarbela Machlufa. Święty Szarbela Machluf został beatyfikowany w 1965 roku, a kanonizowany w 1977 roku przez
Papieża Pawła VI. Do dnia dzisiejszego grobowiec świętego
odwiedziło ponad 4 mil pielgrzymów, a ponad 23 tyś. z nich
zostało cudownie uzdrowionych. Następnie ruszymy autostradą do Byblos, gdzie odwiedzimy m.in. historyczny port
morski, Świątynie Baalat Gubal (opiekunki miasta) widoczną
na wzgórzu, Świątynie Obelisków z początków II tysiąclecia
p.n.e. oraz częściowo odbudowany Teatr Rzymski.
Następnie odwiedzimy Klasztor w Kiffane dziś nazywany
przez Pielgrzymów Deir Hardini. To tutaj wykładał Józef
Kassab. Jego uczniem był min: Charbel Makhluf (w latach
1853-1858). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4: HARRISA – BKERKE – JEITA GROTTO – BYBLOS
Śniadanie. Dzisiaj odwiedzimy Harrisę, gdzie zobaczymy
wspaniałe Sanktuarium Matki Bożej Pani Libanu znajdujące się na górskim szczycie, mającym 650m wysokości,
z którego rozpościera się widok na całą zatokę Dżunija. Na
terenie sanktuarium znaleźć można biały posąg Najświętszej Marii Panny, w podstawie którego znajduje się kaplica.

WYLOTY Z WARSZAWY
2019
12-20.06.2019 4 780 zł
09-17.08.2019

4 980 zł

16-24.10.2019

4 750 zł

Cena zawiera:
Bilet lotniczy Warszawa- Beirut
–Warszawa z przesiadką, bagaż
podręczny 8 kg oraz 23 kg bagażu
rejestrowanego, opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3*, *, wyżywienie zgodnie
z programem, wszystkie niezbędne
transfery lądowe, opiekę polskiego

Następnie odwiedzimy Bkerke - miejscowość w Libanie, w w pobliżu Dżuniji, będąca siedzibą maronickiego
patriarchy Antiochii. Następnym przystankiem są groty Jeita,
gdzie podziwiać można wspaniałe stalagmity i stalaktyty.
Ostatnim punktem dzisiejszego dnia będzie Byblos, gdzie

odwiedzimy m.in. historyczny port morski, Świątynie Baalat
Gubal (opiekunki miasta) widoczną na wzgórzu, Świątynie
Obelisków z początków II tysiąclecia p.n.e. oraz częściowo
odbudowany Teatr Rzymski. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5: ANDŻAR – BAALBECK - ZAHLA
Po śniadaniu w hotelu wyruszamy przez dolinę Kouroum do
Andżar. Andżar to miasto założone w VII wieku przez Umajjadów z widocznymi wpływami urbanistyki rzymskiej. Jego

pilota, lokalnych przewodników,
opiekę duchową
Księdza, ubezpieczenie KL, NNW, BP,
OC, OC sportowa, sprzęt sportowy.
Cena nie zawiera:
Obligatoryjnych kosztów realizacji
programu i napiwków 100 USD/
os., wydatków własnych, składki na

TERMINY NA 2020 ROK NA ŻYCZENIE I ZAPYTANIE GRUP.
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Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
13 zł/os., wizy 25 USD/os. (płatnej
po przylocie na miejsce), wszystkich
innych wydatków nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Oferta została skalkulowana dla
grupy min. 33 osób pełnopłatnych.

2. Dopłata do pokoju 1 osobowego
1130 zł.
3. W przypadku rezerwacji grupy
należy potwierdzić wcześniej ceny
przelotów i dostępność miejsc.
4. Do Libanu nie zostaną wpuszczone
osoby posiadające w paszporcie ślad
pobytu w Izraelu (nie wchodzi w grę
nawet sam tranzyt).

główną atrakcja są ruiny pałacu Umajjadów z przyległym do
nich Meczetem, które zostały wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Następnym przystankiem jest Baalbeck, w którym będziemy mogli zwiedzić antyczne Rzymskie
świątynie m.in. Wielką Świątynie nazywaną też Świątynią
Jowisza, której budowę ukończono około 60 roku, a która
składa się z czterech części: monumentalnego wejścia czyli
Propylei, Dziedzińca Sześciokątnego, Wielkiego Dziedzińca
z ołtarzem ofiarnym oraz ze świątyni właściwej. Oraz Świątynie Bachusa i Okrągłą Świątynie Wenus. Zobaczymy także
Kamień Południa, dawny kamieniołom, w którym obrabiane
były kamienne bloki używane do budowy świątyń oraz
Wielki Meczet wybudowany na ruinach rzymskiego forum.
Zobaczymy również miasto Zahla nazywane miastem poezji
i wina, miejsce uprawy winorośli i drzew cytrusowych.
Największe chrześcijańskie miasto na Bliskim Wschodzie.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 6: LAS BOŻYCH CERDÓW – BASZARRI – WADI
KADISZA
Zaraz po śniadaniu ruszamy do Lasu Bożych Cedrów, małego
rezerwatu cedrów libańskich, które porastają zbocza góry Makmal. Razem z Wadi Kadisza (Świętą Doliną), Las Bożych Cedrów
został w 1998 roku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Docieramy do Baszarri położonego na zboczu góry
miasta, otoczonego cedrowym lasem. W VII wieku chrześcijanie
maroniccy uciekając przed prześladowaniami osiedlili się na
górzystym terenie, a znajdująca się nieopodal Święta Dolina
stała się duchowym centrum kościoła maronickiego. Miasto
jest też miejscem narodzin słynnego libańskiego pisarza, poety,
malarza i rzeźbiarza - Chalila Dżubrana. W mieście i jego okolicach zobaczyć można takie obiekty jak np. grób i muzeum Chalila
Dżubrana oraz Beka Kafra będące miejscem narodzin św. Charbela Makhloufa. Wieczorem powrót do hotelu na kolacje i nocleg.
DZIEŃ 7: TYR – SYDON – MAGHDOUCHE
Zaraz po śniadaniu jedziemy do Sydonu. W starożytności
było to portowe miasto fenickie. Początkowo było najważniejszym spośród miast fenickich, później większe znaczenie
uzyskał Tyr. Zwiedzimy stare miasto i Morski Zamek wybudowany w XIII wieku przez Templariuszy. Był on zwany także
Zamkiem Św. Ludwika z racji jego długiego pobytu w twierdzy. Naszym następnym przystankiem jest Maghdouché,
gdzie Błogosławiona Dziewica Św. Maria, oczekiwała na
Swego syna Jezusa, gdy Ten nauczał w pobliskich wioskach.
Kolejnym miejscem, które odwiedzimy jest Tyr, nazywane
nekropolią Rzymskich i Bizantyjskich akweduktów powstałych w II wieku. Tyr był głównym ośrodkiem kultu Baala-Melkarta. Słynął też z produkcji rzadkiego rodzaju purpury
zwanej tyryjską. Barwnik otrzymywano ze ślimaków murex,
obecnie to wymarły gatunek. Kolor ten w wielu kulturach
starożytnych był zastrzeżony dla rodzin królewskich albo
co najmniej szlacheckich. Fenicja zawdzięcza swoją nazwę
temu barwnikowi. Wracamy do hotelu na kolacje i nocleg.
DZIEŃ 8: SZLAK WINNY – MASSAYA-KSARA – ST THOMAS
- KOROUM
Śniadanie. Po śniadaniu powędrujemy szlakiem libańskich
winnic w dolinie Bekaa. Tradycje winiarskie Libanu sięgają aż
czasów biblijnych. Pierwszymi na świecie eksporterami wina
byli starożytni Fenicjanie. Łagodny klimat doliny Bekaa tworzy idealne warunki do uprawy winnej latorośli. W ciągu ostatnich w Libanie powstało wiele nowych winnic produkujących
wyborne wina. Odwiedzimy winiarnię Massaya, następnie
winiarnię Ksara, gdzie spróbujemy pysznego wina i zbadamy
mającą 2 kilometry jaskinie, odkrytą za czasów Rzymskich.
Kolejna winiarnia na naszej trasie to winiarnia St. Thomas.
W wiosce Kefraya, znajduje się ostatnia na trasie zwiedzania
winiarnia Kouroum. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 9: BEJRUT – WARSZAWA
Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Wylot
z Bejrutu. Przylot do Warszawy. Zakończenie Pielgrzymki.
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P I E LG R Z Y M K I

ARMENIA Z GRUZJĄ

11 DNI

PIELGRZYMKA DO KORZENI CHRZEŚCIJAŃSTWA
ERYWAŃ – ECHMIADZIN – ZWARTNOC - CHOR WIRAP – NORAWANK – GARNI – JEZIORO SEWAN – DILIDŻAN – BAGRATASHEN – TBILISI
– ANANURI – GUDAURI – KAZBEGI – GERGETI – MCCHETA – GORI – UPLISCICHE
DZIEŃ 1. WARSZAWA - ERYWAŃ
Zbiórka na lotnisku F. Chopina w Warszawie, odprawa
i wylot do Erywania.
DZIEŃ 2: ERYWAŃ – ECHMIADZIN - ZVARTNOTS
Lądowanie w Erywaniu. Transfer do hotelu. Śniadanie.
Wizyta w Muzeum Manuskryptów Matenadaran, które
w swojej kolekcji posiada zbiór historycznych dokumentów z całej Europy i Azji oraz pier wszą Biblię
napisaną w języku armeńskim. Wyjazd do Echmiadzin,
oddalonego o około 20 kilometrów od Erywania, będącego centrum ormiańskiego chrześcijaństwa. Podczas
podróży wizyta w kościele Św. Hripsime uważanego za
jeden z siedmiu cudów Armenii. Katedra w Echmiadzin,
będąca centrum ormiańsko – gregoriańskim, powstała
jako jeden z pierwszych na świecie kościołów chrześcijańskich ok. 300 r. n.e. Legenda mówi, że miejsce
w ybudowania kościoła w yznaczył Jezus Chr ystus.
Stąd właśnie nazwa Echmiadzin, co znaczy „Zstąpienie Jednorodzonego”. Podczas powrotu do Erywania
postój w Zvartnots, by zobaczyć ruiny świątyni z VII
w. wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Krótki postój w Vernisage, gdzie na lokalnym targu
można zobaczyć połączenie tradycji i współczesności
oraz zakupić wiele unikalnych, orientalnych pamiątek.
Powrót do hotelu w Erywaniu. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 3: ERYWAŃ - GARNI - JEZIORO SEWAN
Śniadanie. Wyprawa do Garni do Świątyni Pogańskiej
z I wieku n.e., poświęconej bogu słońca Mitrze. Oprócz świątyni z okresu hellenistycznego w mieście znajduje się wiele
budynków z IX-XI w., które są zabytkiem średniowiecznej
architektury ormiańskiej. Obiad w lokalnej restauracji
z prezentacją wypieku armeńskiego narodowego chleba
„lavash”, oraz ziemnych pieców „tonir”. Następnie przejazd
do kanionu Rzeki Azat i wizyta w średniowiecznym klaszorze Geghard, wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO.
Wycieczka do wysokogórskiego Jeziora Sevan - szmaragdu
Armenii, położonego około 110 km na północ od Erywania na wysokości 2000 m n.p.m. Jest to największe jezioro
górskie na świecie (zajmuje 5 % powierzchni Armenii) i jednocześnie drugie najwyżej położone słodkowodne jezioro.
Przejazd do Erywania i nocleg.
DZIEŃ 4: TBILISI - HAGHPAT I SANAHIN – DILIJAN
(ARMENIA)
Śniadanie. Przejazd do kompleksu klasztornego Haghpat a następnie wizyta w zespole klasztornym Sanahin
– obydwa wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Z powodu podobieństwa architektonicznego
obydwu kompleksów, do dziś toczy się spór pomiędzy
naukowcami, który z nich powstał pierwszy. Przejazd do
granicy armeńsko-gruzińskiej. Transfer do hotelu w Tblisi.
Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 5 - TBILISI – BODBE - SIGHNAGHI - TSINANDALI
- TBILISI
Śniadanie. Wyjazd do Kachetii - jednego z najbardziej znanych regionów Gruzji, słynącego z produkcji wina. Rozciąga
się od Rosji do Azerbejdżanu. Pola, rzeki, pagórki i góry
niczym puzzle dopasowywane do siebie tworzą spójny
obraz tej krainy.
Produkcja wina w Gruzji ma wielowiekową tradycję.
Rośnie tu wiele odmian winorośli (samych rdzennych
gatunków jest ponad 500, do tego dochodzą odmiany
międzynarodowe), jednak nie wszystkie przerabiane są
na napoje alkoholowe. Winnice, fabryki oraz w gruzińskie
domy – to tam, oczywiście na różną skalę, winogrona
poddaje się procesowi fermentacji. W wielu miejscach
można spotkać tradycyjne gliniane kadzie (kwewri),
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zakopane w ziemi, które zapewniają odpowiednią temperaturę. W największych z nich mieści się do kilku
tysięcy litrów.
Zwiedzimy przepięknie położony monastyr żeński w Bodbe,
gdzie znajduje się grób patronki gruzińskiego chrześcijaństwa św. Nino, mniszki z Kapadocji. Będą Państwo
zachwyceni widokiem, który rozciąga się na kachetyjską
nizinę. Przejazd do Sighnaghi -„miasta wiecznej miłości”,
położonego na wzgórzu, w środku rozległej winnej Równiny
Alazani, wciśniętej pomiędzy pasmem Głównego Wielkiego
Kaukazu i Górami Gomborskimi. Spacer po miasteczku.
Następnie przejazd do Tsinandali i zwiedzanie zabytkowej
rezydencji księcia Czawczawadze. W parku, który go otacza,
rosną egzotyczne rośliny, m.in. drzewa bambusowe. Wizyta
w piwnicy, gdzie przechowuje się wino. Dla chętnych fakultatywnie obiad i degustacja wina (za dopłatą). Powrót do
Tbilisi. Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6: TBILISI – MTSKHETA – TBILISI
Śniadanie w hotelu. Przejazd do prowincji Mtiuleti przez
dawny gruziński front wojenny, który równocześnie jest
jedną z najbardziej malowniczych tras w Gruzji. Zwiedzanie Klasztoru Dżwari usytuowanego na szczycie wzgórza,
z którego rozciąga się widok na starą stolicę Gruzji. Monastyr Dżwari jest unikalnym przykładem wczesnej architektury chrześcijańskiej. Został on wzniesiony w miejscu,
w którym stał jeden z pierwszych chrześcijańskich krzyży.
Następnie udamy się do Katedry Svetitskhoveli - „Życiodajny filar”, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Główny kościół Mtskhety jest kwintesencją dumy
i zachwytu Gruzinów z powodu ich 1500-letniej historii
chrześcijaństwa. Jest to gruzińskie Święte Miejsce, w którym
przechowywane są fragmenty szat Chrystusa. W miejscu
tym rosło ogromne drzewo cedrowe, uznawane za magiczne,
które zostało głównym filarem w konstrukcji kościoła. W tej
chwili obiekt ten jest uważany za jeden z najlepszych przykładów gruzińskiej renesansowej architektury kościelnej.
Svetitskhoveli było miejscem koronacji i pochówku gruzińskich królów. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 7: TBILISI - KAZBEGI– GUDAURI
Śniadanie. Przejazd do Kazbegi. Stąd udamy się na
2-godzinny spacer pięknymi dolinami do jednego z najsłynniejszych kościołów Gruzji - Gergeti Trinity (Świętej Trójcy),
położonego na wysokości 2170 m. n.p.m.. Kompleks składa
się z kościoła i dzwonnicy. Przy dobrej pogodzie będziemy
mieli okazję podziwiać ośnieżony majestatyczny szczyt
góry Kazbek (5033 m. n.p.m.). Kolacja i nocleg w hotelu
w Gudauri.
DZIEŃ 8. GUDAURI – ANANURI – UPLISCYCHE
– BORJOMI – ACHALCICHE
Po śniadaniu przejazd do Borjomi z postojem, by spróbować naturalnej wody mineralnej Borjomi. Czas wolny na

spacer w Parku Borjomi. Przejazd do ośrodka narciarskiego
- Gudauri. Po drodze wizyta w Upliscyche, zwanej „Twierdzą
Boga”. Skalne miasto zbudowane na wysokim skalistym
lewym brzegu rzeki Mtkvari, zawiera partie budowane od II
w. p.n.e. do późnego średniowiecza i wyróżnia się unikalnym
połączeniem różnych stylów architektonicznych. Po drodze
postój na targu ceramiki. Następnie przejazd słynną Gruzińską
Drogą Wojenną prowadzącą do granicy gruzińsko-rosyjskiej.
Zwiedzanie kompleksu architektonicznego Ananuri, dawnej
rezydencji książąt Argveti. Kompleks ten składa się z kościołów i wież pochodzących z XVI – XVII wieku z pięknym widokiem na akwen Jinvali. Trasa wiedzie przez malownicze tereny
wysokiego Kaukazu. Kolacja i nocleg w Achalciche.
DZIEŃ 9. ACHALCICHE – WARDZIA – KUTAISI
Po śniadaniu przejazd do Wardzia. Po drodze wizyta
w zamku Chertwisi z IX-X w. Wardzia to kompleks wykuty
w skale na lewym brzegu rzeki Mtkvari, powstały w XII-XIII
w. w okresie panowania Giorgi III i królowej Tamary. Zespół
pierwotnie budowany jako miasto-twierdza, stał się warownym klasztorem, który odegrał ważną rolę w politycznym,
kulturalnym, edukacyjnym i duchowym życiu kraju. W kompleksie zamkowym znajduje się prawosławny kościół Wniebowzięcia NMP, bogato zdobiony ściennymi malowidłami.
Po zwiedzaniu klasztoru wizyta w Achalciche i tamtejszej
synagodze. Kolacja i nocleg w hotelu w Kutaisi.
DZIEŃ 10: KUTAISI – GORI - TBILISI
Śniadanie. Zwiedzanie Kutaisi - drugiego co do wielkości miasta
Gruzji. Początki Kutaisi sięgają założonego około 40 wieków
temu mitycznego królestwa Kolchidy, łączonego z opowieścią
o Złotym Runie i Argonautach. Zwiedzanie wpisanych na listę
dziedzictwa UNESCO: Katedry Bagrata z XI w. i klasztoru Gelati
z XII w. oraz mniejszego klasztoru Motsameta, spektakularnie
zlokalizowanego na krawędzi urwiska. W dalszej kolejności
zwiedzanie synagogi i wizyta w dzielnicy żydowskiej.
Następnie przejazd do Gori. Miasto zostało założone przez
jednego z największych królów Gruzji, Dawida Budowniczego. Po drodze wizyta w Samtavisi, gdzie znajduje się
katedra prawosławna z XI wieku. Pierwszy klasztor w tym
miejscu został założony przez asyryjskich misjonarzy w 572
roku. Wizyta w Muzeum Józefa Stalina w Gori.
Przejazd do hotelu w Tblisi, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 11: WARSZAWA
Wczesny transfer na lotnisko w Tblisi, zakończenie programu
i lot powrotny do Polski. Lądowanie na lotnisku w Warszawie.

WYLOTY Z WARSZAWY
2019-2020
14-24.09.2019

4990 zł

22.06-02.07.2020

4990 zł

05-15.10.2019

4990 zł

19-29.09.2020

4990 zł

18-28.05.2020

4990 zł

12-22.10.2020

4990 zł

Cena zawiera:
Bilety na przeloty liniami PLL LOT na trasie Warszawa – Erywań oraz Tbilisi – Warszawa z jedną sztuką bagażu podręcznego nie większego niż 55 x 40 x 23 cm
o wadze do 8 kg/osoba jedną sztuką bagażu rejestrowanego o sumie wymiarów
nie przekraczającej 158 cm o wadze do 23 kg/osoba, 7 noclegów oraz 1 wczesne
zakwaterowanie w hotelach***/**** w pokojach 2-os., 8 śniadań i 7 kolacji, opiekę
polskiego pilota i lokalnego przewodnika, transfery autokarem klimatyzowanym,
ubezpieczenie KL, NW w tym choroby przewlekłe i bagaż.
Cena nie zawiera:
Obowiązkowej dopłaty do biletów wstępu, napiwków, usług przewodnickich
i kosztów realizacji programu w kwocie 90 USD/osoba płatnej na miejscu, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 PLN/osoba płatnej
przy zawieraniu umowy w biurze, wydatków własnych
Uwagi:
1. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 30 osób pełnopłatnych. 2. Należy
posiadać paszport ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu do kraju.
Dane podane do rezerwacji muszą być zgodne z paszportem.
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P I E LG R Z Y M K I

GRUZJA – KAUKASKA PIELGRZYMKA

8 DNI

TBILISI – GORI – BORJOMI – ACHALCYCHE – WARDZIA – RABATI – KUTAISI – GUDAURI – KAZBEGI – MCHETA – BODBE - SIGNAGI

DZIEŃ 1: WARSZAWA
Spotkanie na lotnisku na 2 godz. przed wylotem.
Odprawa biletowo-paszportowa. Wylot do Gruzji.
DZIEŃ 2: TBILISI - TBILISI MIASTO
Przylot na lotnisko w Tbilisi. Spotkanie z przewodnikiem. Zakwaterowanie i śniadanie w hotelu.
Od 10:00 zaczynamy zwiedzanie Tbilisi od starej
części miasta – Metekhi zbudowanej w XIII w.
Możemy nasycić się pieknym widokiem starego
miasta. Jedziemy kolejką linową do twierdzy Narikala (IV w), z której mamy przyjemność zobaczyć
fantastyczny widok na całe miasto, a z drugiej
strony otwiera się widok na ogród Botaniczny.
Idziemy do Abanotubani (znane łaźnie siarkowe,
które zawsze były i są nadal wizytówką Tbilisi,
bardzo popularne wśród turystów i mieszkańców miasta). Przez znane uliczki Szardeni kontynuujemy nasz spacer do Bazyliki Anczyschati,
najstarszej cerkwi miasta (VI w). Kończymy zwiedzanie przy teatrze Gabriadze. Kolacja w lokalnej
restauracji. Nocleg w Tbilisi.
DZIEŃ 3: TBILISI – GORI – BORDŻOMI – ACHALCYCHE
Śniadanie. Przejazd do Gori, gdzie znajduje się
Muzeum Stalina. Następnie wycieczka do Borjomi,
gruzińskiego uzdrowiska, położonego malowniczo
w Małym Kaukazie. Wokół miasta roztaczają się
tereny Bordżomsko-Charagaulskiego Parku Narodowego. Spacer po parku zdrojowym. Przejazd
do Achalcyche. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4: ACHALCYCHE – WARDZIA – RABATI
– KUTAISI
Śniadanie. Postój przy twierdzy Khertvisi z X w.
Przejaz do Wardzia – miasta wykutego w skale
w XII w., usytuowanego na zboczu góry Eruszeli.
Przejazd do zamku Rabati Achalcyche. Następnie
udamy się do Kutaisi. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5: KUTAISI – GUDAURI
Śniadanie. Zwiedzanie katedry Bagrati z XI w. na
szczycie wzgórza Ukimerioni – symbolu miasta..
Następnie pojedziemy do zespołu klasztornego
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Gelati (1106) z trzema cerkwiami i unikalnymi
freskami oraz budynkiem Akademii Nauk, gdzie
studiowali wybitni myśliciele gruzińscy i greccy.
Kompleks powstał w złotych czasach gruzińskiej monarchii. Jego fundatorem był król Dawid
Budowniczy. Przejazd do Gudauri – położonego
na wysokości 2200 m n.p.m. Postój przy twierdzy
Narikala z XVII w., górującej nad tbliską starówką
Zakwaterowanie w hotelu w Tblisi. Obiadokolacja.
Nocleg.
DZIEŃ 6: KAZBEGI – MCCHETA – TBILISI
Śniadanie. Przejazd do Kazbegi – głównego miasta
w rejonie Khewi. Wjazd samochodami terenowymi
na szczyt góry do zabytkowej cerkwi Gergeti z XIV w.
położonej na wysokości 2170 m n.p.m. (wjazd 30 min.,
jeżeli pozwolą warunki atmosferyczne). Kazbek jest
jednym z najpiękniejszych i najbardziej imponujących
szczytów tej części świata, trzecim pod względem
wysokości na Kaukazie, uśpionym wulkanem, Gruzini
zwykli nazywać go Mkinvartsveri (Góra Lodu). W drodze do Tbilisi zwiedzimy Mcchetę – piewrszą stolicę
Gruzji – jej centrum religijne. Zwiedzamy Monastyr
Dżwari (VI w) i Katedrę Sweticchoweli (XI w), gdzie wg:
legendy pochowana jest Szata Chrystusa. Natomiast
Klasztor Dżwari (Monastyr Krzyża) z VI w., górujący
nad okolicą to wzór, z którego czerpano budując
kościoły na całym Kaukazie. Tradycja głosi, że został
on zbudowany w miejscu, gdzie święta Nino zatrzymała się na modlitwę i postawiła drewniany krzyż.
Cała Maccheta z jej zabytkami jest wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Zakwaterowanie
w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 7: TBILISI - BODBE - SIGNAGI – TBILISI
Wyjazd do Kachetii - jednego z najbardziej znanych regionów Gruzji, słynącego z produkcji wina.
Rozciąga się od Rosji do Azerbejdżanu. Pola, rzeki,
pagórki i góry niczym puzzle dopasowywane do
siebie tworzą spójny obraz tej krainy. Produkcja
wina w Gruzji ma wielowiekową tradycję. Rośnie
tu wiele odmian winorośli (samych rdzennych
gatunków jest ponad 500, do tego dochodzą
odmiany międzynarodowe), jednak nie wszystkie
przerabiane są na napoje alkoholowe. Winnice,

fabryki oraz w gruzińskie domy – to tam, oczywiście na różną skalę, winogrona poddaje się
procesowi fermentacji. W wielu miejscach można
spotkać tradycyjne gliniane kadzie (kwewri),
zakopane w ziemi, które zapewniają odpowiednią
temperaturę. W największych z nich mieści się do
kilku tysięcy litrów.
Zwiedzimy przepięknie położony monastyr żeński
w Bodbe, gdzie znajduje się grób patronki gruzińskiego chrześcijaństwa św. Nino, mniszki z Kapadocji. Będą Państwo zachwyceni widokiem, który
rozciąga się na kachetyjską nizinę. Przejazd do
Sighnaghi -„miasta wiecznej miłości”, położonego
na wzgórzu, w środku rozległej winnej Równiny
Alazani, wciśniętej pomiędzy pasmem Głównego
Wielkiego Kaukazu i Górami Gomborskimi. Spacer
po miasteczku. Fakultatywnie degustacja gruzińskiego wina. Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja.
DZIEŃ 8: WYLOT
Transfer z hotelu na lotnisko ok 01:30 w nocy.
Wylot do Warszawy.

WYLOTY Z WARSZAWY
2019-2020
15-22.09.2019
06-13.10.2019
18-25.10.2019
18-25.04.2020

3880 zł
3880 zł
3880 zł
3880 zł

16-23.05.2020
24.06-01.07.2020
19-26.09.2020
10-17.10.2020

3880 zł
3880 zł
3880 zł
3880 zł

Cena zawiera:
Bilet lotniczy Warszawa-Tblisi-Warszawa (z bagażem podręcznym do 8 kg/os. i
głównym do 23 kg/os.), noclegi w hotelach *** (lokalny standard), wyżywienie
według programu (śniadania codziennie, 6 x kolacja), opieka polskojęzycznego pilota, transfery autokarem, OPIEKĘ DUCHOWĄ KSIĘDZA, codzienne Msze
Święte, ubezpieczenie KL, NNW, BP, OC, OC sportowa, sprzęt sportowy.
Cena nie zawiera:
Obligatoryjnych kosztów realizacji programu oraz napiwków dla przewodników i kierowców, biletów wstępu 95 USD (płatne na miejscu u pilota),
wydatków własnych, napojów do posiłków, składka na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 13 zł/os. (płatne w biurze przy dopłacie).
UWAGI:
1. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 24 osób pełnopłatnych.
2. Warunkiem wjazdowym do Gruzji jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu do kraju. Dane podane do rezerwacji
muszą być zgodne z paszportem.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company
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P I E LG R Z Y M K I

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE

8 DNI

MEDJUGORIE – POBRDO – MOSTAR – DUBROWNIK – NEUM
DZIEŃ 1: ŁÓDŹ – CZECHY/AUSTRIA (OK. 500 KM)
Zbiórka. Wyjazd w godzinach porannych i przejazd do
hotelu na granicy Czech/Austrii. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2: CZECHY/AUSTRIA – MEDJUGORIE (OK. 1000 KM)
Śniadanie. Wyjazd we wczesnych godzinach porannych i przejazd do Medjugorie (ok 11-12h). Po drodze
przystanki na toaletę (płatne). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3: MEDJUGORIE
Śniadanie.

na południe od Medjugorie. W krzyż stojący na szczycie
wmurowano relikwie przywiezione z Rzymu - fragment
krzyża czczonego przez Chrześcijan jako ten, na którym
umęczono Jezusa Chrystusa. Największa część tego
krzyża jest przechowywana w Kościele Santa Croce
di Gerusalemme w Rzymie. Kriżevac przyciąga pielgrzymów nie tylko z powodu piękna natury, lecz także
dlatego, iż wielu ludzi twierdzi, że tuż po rozpoczęciu
medżugorskich objawień widoczne były różne świetliste zjawiska i inne „znaki”, które wszyscy powiązali
z objawieniami Matki Bożej.

grzymi na modlitwie różańcowej. W tym miejscu postawiono figurkę Królowej Pokoju, która została poświęcona
8 września 2001 roku.
W godzinach popołudniowych wycieczka do Mostaru (ok.
40 min w jedna stronę, ok. 30 km), zwiedzanie dzielnicy
arabskiej z Meczetem, Domem Tureckim, Stary Most.
Czas wolny. Obiadokolacja i udział w wieczornych uroczystościach w kościele Św. Jakuba w Medjugorie. Nocleg.
DZIEŃ 5: MEDJUGORIE – DUBROWNIK - NEUM
(OK. 200 KM)
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do
Dubrownika – Perły Dalmacji (przejazd trwa ok.
2,5h). Średniowieczny system fortyfikacji miejskich,
w swojej formie niemalże niezmienny od XVII wieku,
zawiera w sobie wiele przepięknych zabytkowych
miejsc i budowli. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Przejście główną ulicą miasta Stradun, studnia
Onufrego, Stary Port, Katedra, Kościół Św. Błażeja.
Choć Stare Miasto Dubrownika jest w rzeczywistości
niewielkie, zwiedzanie krętych i stromych uliczek
to przyjemność, której poświęcić można cały dzień.
Msza Święta. Czas wolny. Zakwaterowanie na 2 noclegi w hotelu w okolicy Neum, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6: NEUM
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek na wybrzeżu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 7: NEUM - CZECHY (OK. 1100 KM)
Śniadanie. Wyjazd w godzinach porannych do Czech (przejazd ok 13h). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
DZIEŃ 8: CZECHY - ŁÓDŹ (OK. 550 KM)
Zakończenie Pielgrzymki.

Medjugorie oznacza po chorwacku miejscowość między górami, czyli Międzygórze. Wznoszą się tu dwa
wzgórza w Górach Dynarskich (geograficznie jest to
Hercegowina), na zboczach których - wedle relacji sześciorga młodych Chorwatów - od 1981 roku ukazywała
się Matka Boska, by przekazać swe orędzia pokoju. Wejście na Górę Kriżevac, czyli Górę Krzyżową o wysokości
520 m n.p.m., zlokalizowaną we wsi Zvirovici ok. 3 km

Przejazd do Kościoła Św. Jakuba, czas wolny. Obiadokolacja i udział w wieczornych uroczystościach
w kościele Św. Jakuba w Medjugorie, nocleg.
DZIEŃ 4: MEDJUGORIE, GÓRA OBJAWIEŃ POBRDO,
MOSTAR
Śniadanie, wejście na Górę Objawień Podbrdo, w sąsiedniej
wsi Bijakovoco, gdzie wizjonerzy po raz pierwszy zobaczyli
Matkę Bożą. Od tej pory w miejscu tym gromadzą się piel-

WYJAZD Z ŁODZI
(na zapytanie z innych miast)
2018 - 2019
14-21.06.2019 1 930 zł 17-24.04.2020 1 930 zł
05-12.09.2019 1 930 zł 01-08.05.2020 1 930 zł
03-10.10.2019 1 930 zł 06-13.06.2020 1 930 zł
07-14.03.2020 1 930 zł
CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem na trasie przedstawionego programu, noclegi
w hotelach i pensjonatach 3* (lokalny standard), wyżywienie wg programu (7 śniadań
i 7 obiadokolacji), opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie pielgrzymki, zwiedzanie wg programu, ubezpieczenie KL, NNW, BP, OC, OC sportowa, sprzęt sportowy,
składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/os.
CENA NIE ZAWIERA:
Napojów do kolacji, napiwków dla lokalnych przewodników ok.50 EUR/os. płatne na
miejscu u pilota, wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie „cena zawiera” .
UWAGI:
1.. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 40 osób pełnopłatnych.
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P I E LG R Z Y M K I

PIELGRZYMKA SANKTUARIA FRANCJI

8 DNI

PARYŻ – ROCA MADOUR – LOURDES – CARCASSONE – LA SALETTE – PARAY LE MONIAL – NEVERS – PARYŻ
DZIEŃ 1: WARSZAWA – PARYŻ
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Odprawa. Wylot do Paryża.
Po przylocie transfer do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2: PARYŻ
Śniadanie. Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Paryża.
Zobaczymy min: średniowieczne centrum miasta, Katedrę
Notre Dame, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Kaplica Cudownego Medalika, Bazylikę Sacre Cour, Wieża Eiffla.
Pierwowzorem znajdującej się w Katedrze Notre Dame
Czarnej Madonny była „czarna dziewica” – czczona w starożytności bogini płodności. Ciemna figura Najświętszej
Marii Panny była uważana za sprawczynię wielu cudów,
zanim zaginęła podczas Wielkiej Rewolucji. Obecnie na
jej miejscu stoi figura o nieznanym pochodzeniu, również
otaczana czcią.
DZIEŃ 3: ROCA MADOUR
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Roca Madour, średniowiecznego miasteczka usytuowanego na wysokim, blisko
400-metrowym wapiennym klifie. Miasteczko leży na
szlaku pielgrzymkowym. Nawiedzenie Sanktuarium Matki
Bożej, nazywanego również Sanktuarium Czarnej Madonny,
w tym cudownej kaplicy z figurą Czarnej Madonny. Rzeźba
ta przedstawia Matkę Boską na tronie z Dzieciątkiem siedzącym na jej kolanach. Czarna Madonna z Roca Madour
słynie z cudownej mocy uzdrawiania. Powstała nawet
księga, w której opisywane są wszystkie cuda. Do Sanktuarium można dotrzeć pokonując na kolanach 216 stopni
lub idąc zalesioną ścieżką. Wieczorem przyjazd do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4: LOURDES
Poranna Msza Święta. Śniadanie. Po śniadaniu zwiedzanie miasta. Odwiedzimy min: dom rodzinny Bernadetty
Soubirous, kościół parafialny oraz Bazylikę. Dla chętnych
możliwość zanurzenia się w basenach z wodą. Obiadokolacja. Następnie uczestnictwo w procesji ze świecami oraz
modlitwa w Grocie Massabielle. Powrót do hotelu. Nocleg.
Lourdes jest jednym z największych na świecie ośrodków
kultu Maryjnego i światowym centrum Pielgrzymek. 11
lutego 1858r. przy Grocie Massabielle – 14 letniej Bernadecie Soubirous ukazała się Piękna Pani. Od 11 lutego do
16 lipca 1858 r. dziewczyna doświadczyła łącznie 18 objawień Matki Boskiej. Podczas objawień w Grocie Bernadeta
odkryła także cudowne źródło wody. Istnieje ono do dzisiaj,
zostało jedynie przykryte szklanym ekranem i podświetlone.
DZIEŃ 5: CARCASSONE
Śniadanie. Przejazd do Carcassone – średniowiecznego
miasta. Nawiedzimy znajdującą się w pobliżu murów miasta bazylikę St. Nazaire (Nazariusza), chrześcijańskiego
męczennika. Według tradycji został on ochrzczony przez
Św. Piotr. Bazylika jest arcydziełem sztuki sakralnej i łączy
w sobie dwa style: gotycki i romański. Przejazd w okolice
La Salette. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6: LA SALETTE
Śniadanie. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej
w La Salette. Sanktuarium związane jest z objawieniem
Matki Bożej z 1846 roku. Matka Boża miała ukazać się
19 września 1846 roku dwojgu pastuszkom: 15-letniej
Melanii Calvat oraz 11-letniemu Maksymilianowi Giraud
na górze wznoszącej się nad La Salette. Według relacji
dzieci była to piękna kobieta siedząca wewnątrz jasnej
kuli. Na jej piersiach widniał krzyż z Jezusem Chrystusem
i promieniowała z niego niezwykła jasność. Na miejscu
objawienia wytrysnęło źródło, które bez przerwy aż do
dnia dzisiejszego. Na miejscu objawienia zostały ustawione krzyże a później pielgrzymi ustawili 14 stacji drogi
krzyżowej, wytyczając drogę, którą przeszła Piękna Pani
po rozmowie z dziećmi. Droga ta przypomina kształtem
literę „S” i istnieje do dzisiaj. Na jej końcu znajduje się
figura przedstawiająca Maryję wznoszącą się do nieba,
z twarzą skierowaną w stronę Rzymu, dla podkreślenia
jedności z Kościołem. Czas na modlitwę. Przejazd w okolicę Paray le Monial, gdzie znajduje się romańska bazylika.
Obiadokolacja. Nocleg.

J.E. Xaviera d’Arodes de Peyriague, biskup z Sanktuarium Notre-Dame
w Lourdes wraz z Barbarą Ladżyńską, Arturem Matiaszczykiem
i Dyrektorem Generalnym lotniska Lourdes Bertrandem Bilgerem

DZIEŃ 7: PARAY LE MONIAL – NEVERS
Śniadanie. Nawiedzenie Bazyliki Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Świątynia ta została ufundowana w 973
roku przez słynnego francuskiego benedyktyna Odylona z Cluny. Głównym celem Pielgrzymek jest słynna
kaplica objawień przy pojezuickim klasztorze. To
właśnie tam znajdują się relikwie świętej Małgorzaty
z Alacoque, której w latach 1673-1675 czterokrotnie
ukazał się Jezus Chrystus z sercem przebitym włócznią.
Następnie przejazd do Nevers: kaplica z relikwiami Św.
Bernadety – wizjonerki z Lourdes. W mieście znajduje
się dom macierzysty Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
i Edukacji Chrześcijańskiej. 4 lipca 1866 roku do nowicjatu wstąpiła Bernadeta Soubirous, gdzie przyjęła imię
Marie Bernard. Zmarła 16 kwietnia 1879 r. i pochowana
została w kaplicy Świętego Józefa. Trzy ekshumacje
potwierdziły, że jej ciało nie uległo rozkładowi. Podczas
ostatniej jej ciało zostało przeniesione do kaplicy klasztornej i umieszczone w przeszklonej trumnie.
Przejazd do Paryża. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 8: PARYŻ - WARSZAWA
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy. Zakończenie Pielgrzymki.

WYLOTY Z WARSZAWY
2019 -2020
21-28.06.2019

3890 zł
+ 65 Euro

12-19.03.2020

4250 zł
+ 75 Euro

06-13.09.2019

3890 zł
+ 65 Euro

30.04-07.05.2020

4250 zł
+ 75 Euro

11-18.10.2019

3890 zł
+ 65 Euro

15-22.05.2020

4250 zł
+ 75 Euro

Cena zawiera:
Bilet lotniczy Warszawa-Paryż-Warszawa (bagaż podręczny 8kg, bagaż rejestrowany
23 kg), opłaty lotniskowe, wszystkie niezbędne transfery lądowe autokarem, zakwaterowanie w hotelach 2* i 3*(lokalny standard) oraz w domach Pielgrzyma, wyżywienie 2
x dziennie, Msze Święte, opiekę duchową Księdza i opiekę polskiego pilota, materiały
informacyjne (mini przewodnik), pamiątki (chusty, przypinki), ubezpieczenie KL, NNW,
BP, OC, OC sportowa, sprzęt sportowy i bagaż.
Cena nie zawiera:
Kosztów realizacji programu, napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników
65 EUR/os. (terminy 2019) 75 EUR/os. (terminy 2020) płatne na miejscu u pilota
obligatoryjnie, biletów wstępu dla chętnych (wejście na Wieżę Eiffla 49 EUR/os., Łuk
Triumfalny 12 EUR/os., rejs po Sekwanie 11 EUR/os.), datków na Msze (zwyczajowo
1-2 EURO/os./msza), wydatków własnych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%,
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/os, wszelkich świadczeń i opłat
nieujętych w punkcie „cena zawiera”
UWAGI:
1.Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 900 zł. 2. Oferta została skalkulowana
dla grupy min. 40 osób pełnopłatnych.
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P I E LG R Z Y M K I

PIELGRZYMKA SANKTUARIA FRANCJI

11 DNI

PARYŻ – NEVERS – CHENONCEAU – TOURS – AMBOISE – LOURDES - AVIGNON – LA SALETTE – ARS
CODZIENNA MSZA ŚWIĘTA.
DZIEŃ 1: WYJAZD
Wyjazd z Polski i przejazd nocny do Paryża.
DZIEŃ 2: PARYŻ
Przyjazd do hotelu w okolicach Paryża. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3: PARYŻ
Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Paryża: średniowieczne
centrum miasta, Katedra Notre Dame, Łuk Triumfalny, Pola
Elizejskie, Kaplica Cudownego Medalika, Bazylika Sacre
Coeur, Wieża Eiffla i Pola Marsowe. Obiadokolacja, a następnie rejs stateczkiem po Sekwanie. Powrót na nocleg.
DZIEŃ 4: PARYŻ
Śniadanie – kontynuacja zwiedzania Paryża: w tym Sainte-Chapelle (Święta Kaplica) ufundowana przez króla Francji

Ludwika IX jako miejsce pochówku cennych relikwii Chrystusa z koroną cierniową na czele oraz Świętych patronów
Francji. Kolacja i nocleg w hotelu.

Msza Święta. Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Matki
Bożej Płaczącej w La Salette. Udział w Nabożeństwie Maryjnym. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 5: NEVERS - CHENONCEAU (OK. 473 KM)
Śniadanie. Przejazd do Nevers – miejsca przechowywania
przeszklonego relikwiarza z cudownie zachowanym ciałem Św.
Bernadetty. Przejazd do zamku Chenonceau – zbudowanego
na wodzie. Wyjazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Tours.

DZIEŃ 10: ARS (OK. 80 KM)
Śniadanie. Przejazd do Ars - miasta Św. Jana Marii Vianney
- patrona proboszczów. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6: TOURS – AMBOISE - LOURDES (OK. 645 KM)
Śniadanie, po którym nawiedzimy Bazylikę Św. Marcina
w Tours. Przejazd do Amboise – zamku wybudowanego
przez Karola VII. To tutaj również pochowano Leonardo
da Vinci. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Lourdes.
DZIEŃ 7: LOURDES
Śniadanie. Zwiedzanie domu rodzinnego Bernadetty
Soubirous i nawiedzenie kościoła parafialnego oraz Bazyliki. Udział w Drodze Krzyżowej. Obiadokolacja, po której
będziemy uczestniczyć w Nabożeństwie Maryjnym i procesji
ze świecami. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 8: LOURDES – AVIGNON - LYON (OK. 728 KM)
Śniadanie. Pożegnanie Lourdes przy Grocie Massabielskiej.
Pobyt nad wodami Ametystowego Wybrzeża. Przejazd do
Avignon – nawiedzenie katedry Notre–Dame–des– Doms
wybudowanej w stylu romańskim i barokowym oraz spacer
po legendarnym moście Św. Benezeta. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Lyonu.
DZIEŃ 9: LYON – LA SALETTE (OK. 146 KM)

DZIEŃ 11: POWRÓT
Śniadanie. Kontynuacja podróży powrotnej. Zakończenie
Pielgrzymki w godzinach wieczornych.

20-30.05.2019
15-26.06.2019
20-30.07.2019

WJAZD Z POLSKI
2019
3 690 zł
3 690 zł

3 690 zł

20-30.09.2019
15-25.10.2019

3 690 zł
3 690 zł

Terminy na 2020 rok na życzenie
i zapytanie grup uwzględniając
miejsce wyjazdu.

Cena zawiera:
Transfery klimatyzowanym autokarem, 9 noclegów w hotelach **
i domach pielgrzyma w pokojach 2-3-osobowych, wyżywienie: 9 śniadań i 9 kolacji, opiekę pilota-przewodnika na całej trasie, ubezpieczenie
NNW i KL z chorobami przewlekłymi, bagaż, opiekę polskojęzycznego
przewodnika w Paryżu, Msze Św. W ustalonych terminach.
Cena nie zawiera:
wydatków własnych, kosztów realizacji programu, napiwków, biletów
wstępu w kwocie 100 EUR/os., składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/os., wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie
„cena zawiera”
Uwagi:
Oferta skalkulowana dla grupy minimum 35 osób.

PIELGRZYMKA LOTNICZA DO LOUDRES 4 DNI
DZIEŃ 1: KRAKÓW – LOURDES
Spotkanie na lotnisku w Krakowie. Przelot do Lourdes lub
Tuluzy. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
DZIEŃ 2-3: LOURDES
Śniadanie, zwiedzanie domu rodzinnego Bernadetty Soubirous. Nawiedzenie Kościoła Parafialnego oraz Bazyliki
Niepokalanego Poczęcia, Bazylika Różańcowa, Bazylika
Św. Piusa X, krypta, Grota Massabielska, młyn de Boly, Le
Cachot, Pawilon Św. Masymiliana. Czas na kąpiel w basenach z wodą z Cudownego Źródła. Udział w Drodze Krzyżowej. Obiadokolacja, po której odbędzie się Nabożeństwo
Maryjne i procesja ze świecami.
Lourdes jest jednym z największych na świecie ośrodków
kultu Maryjnego i światowym centrum Pielgrzymek.
11 lutego 1858 r. przy grocie Massabielle, w pobliżu Lourdes,
14-letniej wówczas dziewczynie – Bernadecie Soubirous ukazała się Piękna Pani. Od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. dziewczyna doświadczyła łącznie osiemnastu objawień
Matki Boskiej, która ubrana była w białą suknię
i płaszcz okrywający głowę, przepasana w pasie
niebieską szarfą, z żółtymi różami przykrywającymi stopy i różańcem zawieszonym na ręce.
25 marca 1858 r., w czasie szesnastego objawienia, w Święto Zwiastowania, Piękna Pani
przedstawiła się Bernadecie w miejscowym
dialekcie słowami: „Que soy era Immaculada
councepciou” („Jestem Niepokalane Poczęcie”).
Bernadeta Soubirous w grocie Massabielle podczas
objawień odkryła także cudowne źródło wody.
Obecnie Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, zwane
Domeną, obejmuje 22 obiekty kultu i zajmuje powierzchnię 51 ha.
Cudowne źródło odkryte przez Bernadetę Soubirous
nadal istnieje. Zostało jedynie przykryte szklanym
ekranem i podświetlone.

TWOJE PODRÓŻE 2019-2020®

W późniejszym czasie przy grocie usytuowano baseny z wodą,
w których wierni mogą się zanurzyć. Obecnie znajduje się tam
17 basenów z wodą o stałej temperaturze 12 °C.
Każdego dnia czas na indywidualną modlitwę oraz Msza
Święta.
4 DZIEŃ: LOURDES – KRAKÓW
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Krakowa. Zakończenie Pielgrzymki.

WYLOTY Z KRAKOWA
2019

Woda ze źródła została w latach 1858
i 1859 poddana analizie chemicznej
przez dwa niezależne laboratoria. Badania
nie wykazały jej leczniczych właściwości
z medycznego punktu widzenia, lecz już od
pierwszych dni objawień miały miejsce cudowne
uzdrowienia. Pierwszą uzdrowioną była Catherina
Latapie, która 1 marca 1858 r. obmyła swoje chore
ramię w źródełku. Od tamtej chwili nastąpiło aż
6784 przypadków niewytłumaczalnego odzyskania zdrowia. 67 przypadków Kościół uznał za cudy.

16-19.05.2019

1 890 zł

29.08-01.09.2019

1 890 zł

13-16.06.2019

1 890 zł

19-22.09.2019

1 890 zł

18-21.07.2019

1 890 zł

17-20.10.2019

1 890 zł

Cena zawiera:
Przelot Kraków-Loudres-Kraków z bagażem podręcznym do
10kg, transfery klimatyzowanym autokarem z i na lotnisko,
zakwaterowanie w hotelach 2-3* w pokojach 2 lub 3-os., wyżywienie 2x dziennie, opiekę polskiego pilota-przewodnika,
materiały informacyjne, ubezpieczenie NW,KL w tym choroby
przewlekłe i bagaż, opiekę duchową księdza.
Cena nie zawiera:
bagażu rejestrowanego do 20 kg w cenie od ok. 210 zł /os.,
kosztów realizacji programu, biletów wstępu w kwocie 30 EUR/
os., napojów do obiadokolacji, napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników, wydatków własnych, wszelkich świadczeń
i opłat nie ujętych w punkcie „cena zawiera”
Uwagi:
1. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 30 osób pełnopłatnych.
Terminy na 2020 rok będą dostępne po opublikowaniu rozkładu lotów przez linie lotnicze.
Będzie obowiązywał nowy program ****

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company
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PIELGRZYMKA: SANKTUARIA WŁOCH

8 DNI

LORETO – MANOPPELLO – SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE CASSINO – RZYM – ASYŻ – WENECJA

DZIEŃ 1: WYJAZD (OK. 1315 KM)
Wyjazd autokarem z Polski w bardzo wczesnych godzinach
rannych. Przejazd na nocleg w okolicach Rimini.
DZIEŃ 2: LORETO – MANOPELLO – LANCIANO
– SAN GIOVANNI ROTONDO (OK. 512 KM)
Śniadanie. Zwiedzanie Loreto – nawiedzenie Bazyliki
Św. Rodziny z Nazaretu. Nawiedzenie Sanktuarium Św.
Oblicza Pana Jezusa. Przejazd do Lanciano – miejsca
Cudu Eucharystycznego – pierwszego i najważniejszego
w historii katolicyzmu. Przyjazd do hotelu w San Giovanni Rotondo, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE CASSINO
(OK. 380 KM)
Śniadanie w hotelu. Następnie zwiedzanie San Giovani Rotondo
– miasta Ojca Pio da Pietrelcina – stygmatyka, mistyka i świętego kościoła katolickiego. Przejazd na Monte Cassino. Zwiedzanie opactwa Benedyktynów. Przejazd na cmentarz polski,
modlitwa nad grobami poległych żołnierzy polskich. Przejazd
do hotelu pod Rzymem, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4: RZYM
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Rzymu. Nawiedzenie
bazylik papieskich: Bazylika Św. Pawła za Murami, Bazylika Św. Jana na Lateranie, Bazylika Santa Maria Maggiore.
Następnie zwiedzanie Rzymu Antycznego. Powrót do hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5: RZYM
Śniadanie w hotelu. Następnie przejazd do Watykanu.
Wizyta na Placu Św. Piotra oraz nawiedzenie Bazyliki Św..
Piotra. Następnie zwiedzanie Rzymu. Zobaczymy między
innymi zabytki Rzymu barokowego. Na koniec będziemy
mieli okazję podziwiać Panteon. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6: RZYM – ASYŻ – RIMINI (OK. 357 KM)
Śniadanie w hotelu. Następnie wykwaterowanie i przejazd
do Asyżu – miasta Świętego Franciszka i Świętej Klary.
Nawiedzimy Bazylikę Św. Franciszka uważaną za jedną

WYJAZD Z POLSKI
2019-2020
21-28.06.2019
12-19.07.2019
13-20.09.2019
11-18.10.2019
06-13.03.2020

18

2 160 zł
2 160 zł
2 160 zł
2 160 zł
2 160 zł

21-28.03.2020
18-25.04.2020
30.04-07.05.2020
23-30.05.2020
06-13.06.2020

2 160 zł
2 160 zł
2 160 zł
2 160 zł
2 160 zł

TWOJE PODRÓŻE 2019-2020®

z najpiękniejszych świątyń chrześcijańskich na całym
świecie. Przejazd do Rimini. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7: WENECJA (OK. 250 KM)
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Wenecji – malowniczego
miasta ulokowanego na lagunie poprzecinanej licznymi
kanałami. Przeprawa łodzią do centrum Wenecji. Zwiedzimy
przede wszystkim Plac Św. Marka z Bazyliką Św. Marka,

Cena zawiera:
Tr an s f er y kl im a t y zow any m au tok arem ,
zakwaterowanie w hotelach 3* i 4* (lokalny
standard) wyżywienie 2 x dziennie, opiekę
polskiego pilota-tłumacza, przewodników
lokalnych, materiał y informac yjne (mini
przewodnik), pamiątki (chusty, przypinki),
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych

zobaczymy także Pałac Dożów, Most Westchnień, uważany
za jedno z najbardziej romantycznych miejsc świata, Wieżę
Zegarową, dzwonnicę oraz Most Rialto. Wyjazd do Polski
– nocny przejazd do kraju.
DZIEŃ 8: POWRÓT (OK. 1063 KM)
Przejazd do Polski w godzinach nocnych. Zakończenie
Pielgrzymki.

wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż.
Cena nie zawiera:
k o s z t ó w r e a l i z a c ji p r o g r a m u , b i l e t ó w
wstępu, napiwków ok. 120 EUR/os. (płatne
na miejscu), składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 10 zł/os, wszelkich świadczeń
i opłat nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

UWAGI:
1. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 500 zł
2. Ofer ta została skalkulowana dla grupy
min. 35 osób pełnopłatnych.
Terminy i ceny dla grup do potwierdzenia.

pielgrzymki.konsorcjum.com.pl
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PIELGRZYMKA MALTA - WYSPA ŚW. PAWŁA

8 DNI

GHARAM DALAM – ZURRIEQ – HAGAR QIM – VALLETTA – MDINA – RABAT – MOSTA – MELLIEHA – GOZO – GGANTIJA – TA PINU – DWEJRA – VICTORIA – XLENDI
– SENGLEA – COSPICUA – VITTORIOSA – SLIEMA
DZIEŃ 1: POLSKA – MALTA
Wylot na Maltę. Po przylocie transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
DZIEŃ 2: GHAR DALAM – ZURRIEQ - HAGAR QIM (OK.
40 KM)
Śniadanie, wyjazd z hotelu na południe Malty, do wioski
rybackiej Marsaxlokk. Msza Św. w Kościele Matki Bożej
z Pompei. Wyjazd do Ghar Dalam - naturalnej jaskini mającej 144 m długości – wizyta w jaskini i muzeum. Przejazd
do Zurrieq – zwiedzanie Niebieskiej Groty (łodzie płatne
dodatkowo). Na koniec przejazd do Hagar Qim – unikalnych
starych maltańskich świątyń. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3: VALLETTA (OK. 20 KM)
Po śniadaniu wyjazd z hotelu do Valletty połączony z nawiedzeniem Katedry Św. Jana wraz z kaplicą zawierającą dzieło
Caravaggiio „Ścięcie Św. Jana” i zwiedzaniem Górnych Ogrodów Barracca. ”. Nawiedzenie kościoła Św. Pawła, w którym
znajdują się relikwie Świętego. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4: MDINA – RABAT – MOSTA (OK. 30 KM)
Śniadanie. Wyjazd z hotelu do Mdiny – spacer po zabytkowym miasteczku, zwiedzanie Katedry, podziwianie widoków z murów obronnych. Przejazd do Rabatu – nawiedzenie Kościoła Św. Pawła (Msza Św. w kościele nad Grotą),
Groty Św. Pawła, gdzie apostoł znalazł schronienie po
rozbiciu statku w 60 r. oraz Katakumb Św. Pawła – miejsca
pochówku pochodzącego z IV-V w.n.e. Przejazd do Mosty
– nawiedzenie kościoła o jednej z największych kopuł na
świecie, wizyta w wiosce rzemieślniczej Ta Qali. Powrót do
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

do Mellieha – kościół – sanktuarium Matki Bożej (Msza Św).
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6: GOZO – GGANTIJA – TA PINU – DWEJRA
– VICTORIA – XLENDI (OK. 70 KM)
Po śniadaniu, wyjazd na wyspę Gozo, aby zobaczyć: kom-

Skałę Fungus, Victoria – „stolicę” wyspy Gozo, wraz z cytadelą, Xlendi. Powrót promem na Maltę, następnie powrót
do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7: SENGLEA – COSPICUA – VITTORIOSA – SLIEMA
(OK.140 KM)
Po śniadaniu wyjazd z hotelu do „Trzech Miast”: Senglea,
Cospicua i Vittoriosa, nawiedzenie Kościoła Św. Wawrzyńca (Msza Św.), spacer po starym mieście BirguNastępnie 1,5-godzinny rejs po zatoce – Msida, Ta’Xbiex, dalej
- zwiedzanie Silemy i St. Julians (przejazd - panoramic tour).
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. (Opcjonalnie
lunch: 16 EURO/osoba)
DZIEŃ 8: MALTA – POLSKA
Zakończenie Pielgrzymki.

Cena zawiera:
Bile t lot nic z y War s zaw a-Malt a-Warszawa z bagażem podręcznym do 10 kg/
os., transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie
(7 nocy) w pokoju 2-osobowym w hotelu 3* (kategoria
l ok al n a) , w y ż y w ienie H B
(śniadania i obiadokolacje),
transport podczas realizacji
programu zwiedzania, polską obsługę podczas trwania
imprezy, ubezpieczenie KL,
NNW, BP, OC, OC sportowa,
spr zęt spor tow y, O P I E K Ę
DUCHOWĄ KSIĘDZ A.
Cena nie zawiera: Bagażu
rejes t row anego do 20 kg
w cenie od 210 PLN /sz t .,
obligator yjnych biletów

WYLOTY Z WARSZAWY
2019
DZIEŃ 5: MELLIEHA (OK. 15 KM)
Śniadanie, wyjazd z hotelu do Bugibba i nad zatokę Św.
Pawła skąd doskonale widać wyspy Św. Pawła, Ogrody
Botaniczne Św. Antoniego, Klify Dingli. Następnie przejazd

TWOJE PODRÓŻE 2019-2020®

pleks prehistorycznych świątyń Ggantija, kościół Ta Pinu
– jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych mieszkańców Malty i Gozo (Msza Św.), Dwejra – miejsce „trzech
cudów natury” wysp maltańskich – Wewnętrzne Morze oraz

14-21.09.2019
21-28.09.2019
28.09-05.10.2019
05-12.10.2019

3490 zł/os.
3490 zł/os.
3490 zł/os.
3490 zł/os.

ws tępu or az c zęściow ych
kosztów realizacji programu
z wiedzania w k wocie 100
EURO/osoba, dodatkow ych
posiłków, napojów do obiadokolacji (przy innej formie
wyży wienia niż śniadania),
w ydatków wł asnych, obowiązkowej opłaty lokalnej
płatnej na miejscu w hotelu
wysokości 0,5 EURO/doba/
osoba dorosła – max. 5 EUR
z a p o b y t , o b o w i ą z k o w ej
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (10 PLN/
os.) , wszelkich ś wiadczeń
i opłat nie ujętych w punkcie
„cena zawiera”.
U W A G I:
1. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 35 osób
pełnopłatnych.
2. Możliwość zmiany terminu, por tu lotniczego
i standardu hotelu na życzenie klientów. Przedstawiona
zostanie wówczas osobna
kalkulacja.

TERMINY NA 2020 ROK NA ŻYCZENIE I ZAPYTANIE GRUP.
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PIELGRZYMKA DO GRECJI 7 DNI
ATENY – KORYNT – DELFY – METEORY – SALONIKI – KAVALA – FILIPPI – ATENY
DZIEŃ 1: PRZYLOT ORAZ WYCIECZKA PO ATENACH
Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa biletowo-bagażowa. Przylot do Aten. Spotkanie z przewodnikiem
i kierowcą w hali przylotów. Rozpoczęcie wycieczki po Atenach, podczas której zwiedzimy: Akropol, Areopagus, Agorę
(z zewnątrz), stadionu Kallimarmaron, w którym odbyły się
pierwsze igrzyska olimpijskie oraz Grób Nieznanego Żołnierza.
Nawiedzimy Katedrę Katolicką pod wezwaniem Świętego Dionizego. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 2: ANTYCZNY KORYNT
Śniadanie w hotelu i rozpoczęcie wycieczki do starożytnego
Koryntu. Począwszy od Aten, droga będzie prowadzić na
zachód kontynentu wzdłuż malowniczego wybrzeża do niesamowitego Kanału Korynckiego. Dawnej w Koryncie mieszkał i głosił ewangelię Św. Paweł podczas swoich 3 wypraw
misyjnych. Starożytny Korynt natomiast był jednym z najważniejszych miast starożytnej Grecji, gdzie obecnie możemy
podziwiać min: Agorę jako jeden z najwybitniejszych zabytków
okresu przed-rzymskiego, czy świątynię Apolla. Zwiedzanie
archeologicznej części miasta, które zostało zbudowane na
styku południowej i północnej Grecji. W drodze powrotnej do
Aten krótki postój w porcie Kehreai, do którego dopłynął Św.
Paweł. Po eksploracji powrót do Aten kolacja w hotelu i nocleg.
DZIEŃ 3: ATENY – DELFY
Śniadanie w hotelu i wymeldowanie. Wyjazd w stronę Delf,
w którym mieści się jedno z najsłynniejszych stanowisk
archeologicznych w Grecji, a przed wiekami znajdowała
się tu sanktuarium wraz z wyrocznią. Po drodze zobaczymy
równinę Beotia, centrum rolnicze, a także miniemy Teby,
będące miejscem narodzin króla Edypa. W Delfach zwiedzimy min: źródło Kastalskie poświęcone Apollowi i jego
muzom, skarbnicę Ateńczyków, czy świątynię Apollina.
Poza tym odwiedzimy muzeum delfickie z jego cennymi
artefaktami obejmującymi m. in.: fryz Skarbu Sifnianów, czy
Statuę Antinoosa. Po przerwie zwiedzenie Świątyni Ateny,
najczęściej fotografowanego miejsca w Delfach. Przyjazd do
hotelu w Delfach zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 4: DELFY - METEORY
Śniadanie w hotelu i wymeldowanie. Wyjazd do Meteory
masywu skalnego, na którego szczytach znajduje się sześć
dobrze zachowanych klasztorów, z czego cztery z nich są nadal
zamieszkałe. Obecnie to miejsce znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Formacje geologiczne unikatowe
w swoim rodzaju, na których znajdują się klasztory, zostały
zbudowane w XIV wieku. Podczas zwiedzania zobaczymy dwa
z tych wspaniałych klasztorów, zbudowanych wysoko na stromych skałach. Każdy klasztor posiada liczne bogato zdobione

freski i ikony. Następnie przerwa w Kalambace. Przyjazd do
hotelu w okolicach Meteory zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 5: METEORY - SALONIKI
Śniadanie w hotelu i wymeldowanie. Całodzienny przejazd
do Salonik. Po przyjeździe do miasta krótka wycieczka
orientacyjna, wolne popołudnie, kolacja w hotelu i nocleg.
DZIEŃ 6: ZWIEDZANIE SALONIK
Śniadanie w hotelu i rozpoczęcie wycieczki po drugim co do
wielkości mieście w Grecji. Saloniki założone zostały ok. 315
p.n.e. przez króla Macedończyków Kassandra i nazwane na
cześć jego żony. Obecnie są jednym z nowocześniejszych
miast greckich. Podczas wędrówki nawiedzimy Bazylikę św.
Dymitra, będącą prawosławną cerkwią wpisanego na Listę
UNESCO jako jeden z zabytków architektury wczesnego
chrześcijaństwa. Zobaczymy łuk Galeriusza, Rotundę – najstarszy zabytek Salonik z III/IV w p. n. e., Białą Wieżę będącą
symbolem miasta i Muzeum Archeologiczne. Nawiedzimy
również Kościół Agia Sofia wzniesiony, w miejscu starej
bazyliki, po której pozostała jedynie zabytkowa studnia
Jana Chrzciciela. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7: KAVALA I FILIPPI
Śniadanie w hotelu przejazd do Kawali. Zwiedzanie przepięknego portowego miasta, do którego przybył Św. Paweł. Podziwianie panoramy portu oraz zwiedzanie: imaretu i pomnika
Mohammeda Alego. W Kavali nawiedzimy również katolicką
kaplicę. Dalsza droga prowadzi w kierunku Apolonii, gdzie
zobaczymy Bemę św. Pawła. Następnie przejazd do Amfipolis
miasta, w którym znajduje się pomnik Lwa na rzece Strimon.
Dalsza droga prowadzi do Philippi kolejnego miasta w którym
św. Paweł głosił ewangelię. Podczas zwiedzania obejrzymy
m. in.: Agorę, Via Egnatię – czyli fragment starożytnej grogi
rzymskiej prowadzącej od Durres w Albanii po Stambuł w Turcji, która dawniej była głównym szlakiem komunikacyjnym
oraz teatr. Nawiedzimy również więzienie Św. Pawła. Przejazd
w okolice Salonik na kolację i nocleg.
DZIEŃ 8: WYLOT
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i przejazd na lotnisko
w Atenach. Odprawa bagażowo-biletowa, przelot do Polski.
Zakończenie Pielgrzymki.

WYLOTY Z WARSZAWY, KRAKOWA, POZNANIA, KATOWIC, GDAŃSKA, WROCŁAWIA. TERMINY NA 2020 ROK NA ŻYCZENIE I ZAPYTANIE GRUP.
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PIELGRZYMKA DO FATIMY I SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 DNI
LIZBONA – FATIMA – PORTO – NAZARE – SANTIAGO DE COMPOSTELA – FATIMA – LIZBONA
DZIEŃ 1: POLSKA- LIZBONA
Zbiórka na lotnisku na 2 godz. przed odlotem, spotkanie
z pilotem, odprawa na lotnisku. Przelot do Lizbony. Spotkanie z przewodnikiem na lotnisku. Transfer do hotelu
w Fatimie. Nocleg.
DZIEŃ 2-3: FATIMA
Śniadanie. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej z Kapliczką Objawień, Bazyliką Różańcową oraz
Kościołem Świętej Trójcy. Msza Święta, czas na modlitwę.
Czas wolny na modlitwę oraz zakup pamiątek. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg. Opcjonalnie mozliwość wyjazdu do
Batalha-Alcobaca (cena podawana indywidualnie).
DZIEŃ 4: PORTO - NAZARE - PORTO - FATIMA
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Porto, pierwszej stolicy
kraju, która słynie między innymi z handlu. Po drodze
przejazd do malowniczego Nazare, które słynie z najlepszych ryb na wybrzeżu oraz jednych z najwyższych fal
w regionie. Modlitwa w Sanktuarium Matki Bożej w Nazare.
Dalszy przejazd do Porto. Panoramiczne zwiedzanie miasta, następnie spacer po portowej dzielnicy Ribeirze. Na
koniec przewidziana jest degustacja wina porto, połączona
ze zwiedzaniem piwnicy i zapoznaniem się z uprawą tego
cennego trunku produkowanego wyłącznie w dolinie rzeki
Douro. Kolacja i nocleg w hotelu.

skiej z Kapliczką Objawień, Bazyliką Różańcową oraz
Kościołem Świętej Trójcy. Następnie odprawienie Drogi
Krzyżowej oraz nawiedzenie miejsc związanych z objawieniami w Valinhos, Loca do Cabeço i Aljustrel - miejscowości, gdzie mieszkali Franciszek, Hiacynta i Łucja. Krótka
wizyta w domach pastuszków. Wyjazd do Coimbry, miasta
uniwersyteckiego, którego uczelnia jest najstarsza w Portugalii. Zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej oraz spacer
po starym mieście. Msza Święta. Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 7: LIZBONA
Śniadanie. Przejazd do Lizbony. Zwiedzanie rozpoczniemy
od spaceru po Alfamie – najstarszej dzielnicy miasta. Wejdziemy między innymi do katedry oraz kościoła Świętego
Antoniego Padewskiego, który w Portugalii nazywany jest

Świętym Antonim z Lizbony, ze względu na miejsce jego
narodzin. Spacer po Dzielnicy Belem, Belem. Dzielnica tak
naprawdę nazywa się Santa Maria de Belem, jednak jej
nazwa skracana jest do Belem, co oznacza Betlejem. Malowniczo położona nad rzeką Tag zachwyca nie tylko pięknymi
zabytkami, ale również niepowtarzalnym klimatem. To właśnie z Belem wiążą się najważniejsze odkrycia geograficzne
Portugalczyków- to właśnie stąd Vasco da Gama wyruszył
w podróż do Indii. W trakcie zobaczymy Klasztor Hieronimitów oraz Pomnik Odkrywców, które są nieodłączną częścią
tego miejsca. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 8: FATIMA – LIZBONA - POLSKA
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot z Lizbony. Zakończenie Pielgrzymki.

DZIEŃ 5: SANTIAGO DE COMPOSTELLA - BRAGA
Śniadanie w hotelu. Po śniadanie hotelu „Nawiedzenie
Sanktuarium Bom Jesus w Bradze z malowniczą drogą krzyżową wkomponowaną w krajobraz wzniesienia. Przejazd do
Santiago de Compostela – jednego z Trzech Świętych Miast,
obok Rzymu i Jerozolimy. Zwiedzanie miasta zaczniemy od
spaceru na punkt widokowy, następnie wejdziemy w obręb
średniowiecznych murów miejskich. W trakcie zwiedzania
będziemy mieli okazję zobaczyć zabudowania starego miasta i uniwersytet. Następnie wejdziemy do Katedry Świętego Jakuba, gdzie zejdziemy do krypty mieszczącej grób
apostoła, zobaczymy Portyk Chwały, a także botafumeiro
– jedną z największych kadzielnic na świecie. Wieczorem
opcjonalnie możliwość wizyty w lokalnej winiarni z regiony
Rias Baixas (dodatkowo płatne 18 euro/ osoba). Przejazd do
hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 6: FATIMA - COIMBRA
Śniadanie. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej Fatim-

WYLOTY Z WARSZAWY, WROCŁAWIA, POZNANIA,
GDAŃSKA, KRAKOWA I KATOWIC
2019-2020
14-20.09.2019

2990 zł

14-21.03.2020

2990 zł

27.09-05.10.2019

2990 zł

21-28.03.2020

2990 zł

18-25.10.2019

2990 zł

10-17.05.2020

2990 zł

9-16.11.2019

2990 zł

15-22.06.2020

2990 zł

22-29.02.2020

2990 zł

Cena zawiera:
Przelot Polska-Lizbona-Polska z bagażem podręcznym w klasie ekonomicznej, przelot
bezpośredni lub przez jeden z portów europejskich, zakwaterowanie w hotelach 3*
(standard lokalny), wyżywienie: śniadanie w hotelu i kolacje wg. Programu, transfery
prywatnym autokarem, realizacja programu Pielgrzymki, opiekę polskojęzycznego
pilota podczas trwania całego wyjazdu, opiekę anglojęzycznego przewodnika podczas
zwiedzania, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL
+ AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR.
Cena nie zawiera:
Kosztów biletów wstępu, częściowe koszty realizacji programu w kwocie 90 Euro/ osoba
(płatne na miejscu), obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 PLN/
os., dopłaty do bagażu, rejestrowanego 20 kg/ osoba w kwocie 400 zł/ osoba, opłaty „city
tax” w Lizbonie i Fatimie 2 euro/ osoba/ noc, płatne na miejscu, wydatków własnych,
wszystkich tych elementów, które nie są uwzględnione w punkcie cena zawiera.
UWAGI:
1. Dopłata do pokoju 1-oaobowego 800 zł.
2. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 42 osób pełnopłatnych.
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P I E LG R Z Y M K I

PIELGRZYMKA NA UKRAINĘ

8 DNI

LWÓW – OLESKO – POCZAJÓW – KRZEMIENIEC – ZBARAŻ – SKAŁA PODOLSKA – KAMIENIEC PODOLSKI – ZŁOCZEW – PODHORCE
– ROHATYN – DROHOBYCZ – TRUSKAWIEC – RZESZÓW – PRZEMYŚL
DZIEŃ 1: WYJAZD Z POLSKI
Zbiórka. Wyjazd z Polski w godzinach porannych w kierunku
Lwowa. Przyjazd na miejsce w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2: ZWIEDZANIE LWOWA
Śniadanie i wyjście grupy na zwiedzanie miasta, które
w zamierzchłych czasach leżało na terytorium Polski. Lwów
to miasto niezwykłe, z bogatą kulturą i licznymi zabytkami.
W trakcie spaceru po starówce nawiedzimy Katedrę Wniebowstąpienia NMP i Kaplica Boimów. Msza Święta. Następnie
zobaczymy: Czarną Kamienicę, pałac Korniakta, Pałac Lubomirskich, nawiedzimy Klasztor Dominikanów i Katedrę Ormiańską
oraz słynną Operę Lwowską. Następnie nawiedzimy Cerkiew
Zaśnięcia NMP, Klasztor Bernardynów, odwiedzimy Pomnik
Mickiewicza, przejdziemy na Arsenał oraz Cmentarz Łyczakowski wraz z Cmentarzem Orląt Lwowskich. Obiadokolacja.
Nocleg.
DZIEŃ 3: OLESKO - POCZAJÓW - KRZEMIENIEC
(OK. 165 KM)
Śniadanie i wykwaterowanie. Zwiedzanie Lwowa autokarem:
dworzec kolejowy, najstarsze uczelnie miasta – kompleks
uniwersytetów lwowskich: Politechnika i Uniwersytet Iwana
Franki. Następnie przejazd do Oleska najstarszej osady książąt halicko-wołyńskich. Znajdziemy tu zamek Sobieskich,
w którym urodziło się dwóch dawnych królów Polski: Jan III
Sobieski i Michał Korybut Wiśniowiecki. Nawiedzimy Kościół
pw. Św. Trójcy i klasztor oo. Kapucynów położony u podnóża
zamku. Msza Święta. Przejazd do Poczajowa będącego słynnym ośrodkiem pielgrzymkowym wyznawców prawosławnych
i grekokatolików. W mieście znajduje się ławra Poczajowska
– jeden z najważniejszych klasztorów Ukraińskiego Kościoła
Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, dawniej monaster bazyliański. Dalsza droga prowadzi do rodzinnej miejscowości Juliusza Słowackiego – Krzemieńca. To właśnie tutaj na
cmentarzu Tuckim pochowano matkę wieszcza narodowego.
W tej miejscowości zobaczymy również ruiny zamku, Bliźniaki
Krzemienieckie będące dwiema złączonymi kamienicami
stanowiące centralny punkt miasta. Znajduje się tu również
zespół klasztorny jezuitów wraz z Kościołem pw. Ignacego
Loyoli i św. Stanisława należący do Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i żeński monaster Objawienia
Pańskiego. Nawiedzimy również Kościół pw. Św. Stanisława
Biskupa, w którym znajduje się pomnik Juliusza Słowackiego.
Obiadokolacja i nocleg w Krzemieńcu.
DZIEŃ 4: ZBARAŻ - SKAŁA PODOLSKA - KAMIENIEC
PODOLSKI (OK. 216 KM)
Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w stronę Zbaraża. Miasto
to jest malowniczo położone nad rzeką Gniezna i dawniej było
siedzibą szlachecką. Głównym zabytkiem jest zamek Zbaraski wzniesiony w 1626 roku pełnił również funkcje obronne.
Akcentem polskim jest pomnik Adama Mickiewicza w parku
przyzamkowym. Nawiedzimy klasztor oo. bernardynów wraz
z Kościołem pw. Św. Antoniego i Jerzego. Msza Święta. Przejazd
autokarem do Skały Podolskiej i zwiedzanie ruin zamku oraz

pałacu wraz z parkiem Gołuchowskich. Nawiedzenie Kościoła
pw. Wniebowzięcia NMP z tablicami pamiątkowymi Adama
Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki. Ostatnim punktem dnia
jest Kamieniec Podolski, a jego najcenniejszym zabytkiem
jest zespół urbanistyczno-architektoniczny Starego Miasta
i twierdzy. Obiadokolacja i nocleg w Kamieńcu Podolskim.

Święta. Nieopodal kościoła znajduje się obelisk ku czci Adama
Mickiewicza, a następnie udanie się na zwiedzanie zamku. Przejazd do Truskawiec – ukraińskiego uzdrowiska. Ostatnim miastem na trasie tego dnia jest Drohobycza. Zwiedzanie miasta oraz
nawiedzenie Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny
Marii, Krzyża Świętego i św. Bartłomieja. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 5: ZŁOCZEW – PODHORCE (OK. 230 KM)
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Dalsze zwiedzanie
Kamieńca Podolskiego. Nawiedzenie Katedry rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła, wzniesioną ku czci Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Msza Święta. Następnie przejazd
do urokliwego Złoczewa, dawnego, prywatnego miasta szlacheckiego. Podczas zwiedzania obejrzymy zamek Sobieskich,
w którym obecnie mieści się Lwowska Galeria Sztuki, figurę św.
Jana, czy kaplicę Orląt Złoczowskich. Nawiedzenie Cerkwii pw.
św. Mikołaja oraz Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, który jako
jeden z nielicznych nie został zamknięty w czasach sowieckich.
Przejazd do Podhorcy, w której zwiedzimy zamek-pałac należący pierwotnie do Stanisława Koniecpolskiego, Austerię, czyli
budynek dawnych stajen hetmańskich obecnie pełniący funkcję
zajazdu. Nawiedzimy Kościół pw. św. Józefa i Podwyższenia
Krzyża Świętego i Cerkiew z klasztorem Bazylianów. Obiadokolacja i zakwaterowanie w miejscowym hotelu.

DZIEŃ 7: PRZEMYŚL – RZESZÓW (OK. 193 KM)
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Polski. Pierwszy
przystanek na trasie w Przemyślu. Zwiedzanie m. in. zamku
Kazimierzowskiego, rynku wraz z fontanną z niedźwiadkiem
oraz wieży zegarowej. Nawiedzenie Katedry Przemyskiej,
Kościoła św. Teresy oraz Kościoła Św. Marii Magdaleny. Msza
Święta i dalsza podróż w stronę Rzeszowa, przepięknej stolicy
województwa podkarpackiego. To ciekawe miasto leży u stóp
Karpat, nad rzeką Wisłok, w pięknym krajobrazie Kotliny
Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Podczas zwiedzania
zobaczymy m. in. ratusz, Kościół farny, zamek Lubomirskich
oraz nawiedzimy Bazylikę Mniejsza wraz z klasztorem bernardynów. Obiadokolacja i nocleg w miejskim hotelu.

DZIEŃ 6: ROHATYN - TRUSKAWIEC - DROHOBYCZ
(OK. 226 KM)
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Rohatynia
nawiedzenie Cerkwi oraz Kościoła pw. Świętego Mikołaja. Msza

DZIEŃ 8: POWRÓT
Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu. Zakończenie Pielgrzymki.
WYJAZD Z POLSKI
2019-2020
08-15.07.2019
14-21.09.2019
12-19.10.2019
21-28.03.2020

1690 zł
1490 zł
1490 zł
1490 zł

18-25.04.2020
23-30.05.2020
27.06-04.07.2020

1490 zł
1490 zł
1490 zł

Cena zawiera:
Transfery klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie w hotelach 3* (lokalny standard)
w pokojach 2 i 3 osobowych, wyżywienie zgodnie z programem (2 posiłki dziennie),
codzienna msza święta i opieka duchowa księdza, opiekę polskiego pilota-tłumacza,
system audio guide, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie EUROPA MultiTravel + CP (choroby
przewlekłe) do 40% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW
4.000 EUR, BP 400 EUR.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, częściowych kosztów realizacji programu
– 70 USD za osobę, wydatków własnych, kosztów nie ujętych w punkcie cena zawiera
Uwagi:
1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 400 zł
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% kosztu imprezy. Należy
zgłosić organizatorowi na 24 godziny od podpisania umowy
4. Każdy uczestnik musi posiadać ze sobą podczas Pielgrzymki ważny paszport minimum
6 miesięcy od daty powrotu.
5. Oferta skalkulowana dla grupy minimum 42 osób pełnopłatnych

Terminy i ceny dla grup do potwierdzenia.
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P I E LG R Z Y M K I

PIELGRZYMKA DO INDII

9 DNI

DELHI – DŻAJPUR – FATEHPUR SIKRI –AGRA – JHANSI – ORCHHA – KHAJURAHO – WARANASI – DELHI
DZIEŃ 1: WARSZAWA

Spotkanie na lotnisku z pilotem na 2 godz. przed wylotem.
Odprawa biletowo-paszportowa. Wylot do Delhi przez jeden
z portów europejskich.

DZIEŃ 2: DELHI – DŻAJPUR (OKOŁO 3H JAZDY)

Przylot do Delhi. Spotkanie z lokalnym przedstawicielem,
transfer do hotelu, czas na krótki wypoczynek. Śniadanie.
Całodniowe zwiedzanie Delhi, stolicy Indii, która fascynuje
połączeniem tradycji i nowoczesności. Ta ciągle rozrastająca
się metropolia dzieli się na 2 części: Stare Delhi (dawny
Szahdżahanabad) i Nowe Delhi (dawna stolica brytyjska).
Zwiedzanie Starego Delhi zawiera atrakcje takie jak: majestatyczny Czerwony Fort - XVII-wieczna forteca. Jest to również
symbol uzyskania niepodległości w 1947 roku i uwolnienia
się spod panowania Wielkiej Brytanii; największy meczet Indii
Dżama Masdżid wybudowany przez Szahdżahana. Następnie przejażdżka rikszą po Starym Delhi. Przejazd do Raj Ghat,
Pomnik Ojca Narodu – Mahatmy Gandhiego, odwiedzany
tłumnie przez Hindusów. Prostokątna płyta z czarnego marmuru wskazuje miejsce, w którym poddano kremacji zwłoki
Mahatmy 31 stycznia 1948 r. Przejazd w okolice Bramy Indii,
stanowiącej niegdyś Centrum brytyjskiej administracji Delhi.
Są tam lokalne „Pola Elizejskie” otoczone pięknymi fontannami i drzewami. Ostatnim punktem programu będzie Meczet
Kutub Minar. Wypowiedziane przy nim marzenia ponoć się
spełniają. Po południu przejazd do Dżajpur. Po przyjeździe
zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 3: DŻAJPUR (OK.273 KM)
Śniadanie. Przejazd samochodem terenowym lub przejażdżka
słoniem w okolice Fortu Amber. Jest to kompleks budowli
obronnych i pałacowych otoczonych olbrzymim murem.
Po południu zwiedzanie centrum miasta. Przystanek przy
Pałacu Wiatrów. Jest to perła architektoniczna posiadająca
niespotykaną, bogato rzeźbioną fasadę wykonaną z kilkukolorowych piaskowców. Następnie odwiedzamy Pałac Miejski,
jako przykład połączenia architektury radźpuckiej i mogolskiej. Wchodzi on w skład kompleksu dziedzińców, ogrodów
oraz innych budynków, w których znajduje się m.in. muzeum.
Wewnątrz znajduje się również obserwatorium astronomiczne

z XVIII wieku, z wieloma urządzeniami do obserwacji ciał niebieskich. Po południu zwiedzanie Świątyni Birla, wykonanej
w całości z białego marmuru. Malowniczo oświetlona nocami,
zachwyca wieloma witrażami. Możliwość współuczestniczenia
w obrządku zwanym „Pooja”. Ma on na celu przekazać pozytywną energię i wypędzić całą negatywną. Kolacja, nocleg.

DZIEŃ 4: DŻAJPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA
(OKOŁO 6 H JAZDY) (OK.243 KM)

Śniadanie. Wyjazd do Agry - byłej stolicy Państwa Wielkich
Mogołów. Po drodze zatrzymamy się w mieście Fathehpur
Sikri zbudowanym w XVI wieku, będącym stolicą imperium
mogolskiego. Utraciło jednak sławę i znaczenie z powodu
niedostatku wody pitnej. Po znacznym wyludnieniu nigdy nie
powróciło do dawnej świetności. Uważane za jedno z najlepiej zachowanych miast-widmo w Indiach. Po przyjeździe
zakwaterowanie w hotelu, a następnie zwiedzanie Czerwonego Fortu w Agrze. Wzniesiony nad rzeką olbrzymi zespół
budynków otoczonych masywnym murem i fosą, rozciąga się
na długości ponad 2 km. Kolacja, nocleg.

DZIEŃ 5: AGRA

Wczesna pobudka. Śniadanie, poranna wizyta w Tadż Mahal.
Mauzoleum to stanowi podsumowanie mongolskiego
stylu architektonicznego. Proporcje budowli zadziwiają
prostotą. Jest to jedna z najsłynniejszych budowli świata,
wzniesiona w latach 1631-1648 na zlecenie Szahdżahana.
To grobowiec jego ukochanej żony Mumtaz Mahal. Następnie pobyt w Czerwonym Forcie w Agrze. Zbudowany nad
rzeką olbrzymi zespół budynków otoczonych masywnym
murem i fosą, wspólnie z Taj Mahal wpisany jest na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Pozostała część dnia
przeznaczona na odpoczynek, bądź indywidualne zwiedzanie miasta czy zakupy. Kolacja, nocleg.

DZIEŃ 6: AGRA – JHANSI – ORCHHA – KHAJURAHO
(OK. 175 KM)

Śniadanie. Transfer na stację kolejową. Po przyjeździe na
miejsce przejazd pociągiem do Jhansi. Po drodze przejeżdżamy przez Orchha - malutką, nieco zapomnianą wioskę,
leżącą daleko poza utartymi szlakami turystycznymi,

obfitującą w nieprawdopodobnie piękne budowle, pałace
i świątynie. Zwiedzanie kilku świątyń. Przejazd do Khajuraho. Zwiedzanie miasta, które słynie z kompleksu wspaniałych świątyń i szybko stało się jedną z bardziej popularnych
atrakcji turystycznych w Indiach. Obecnie przetrwało nieco
ponad 20 tego typu obiektów. Rzeźby, którymi pokryte
są świątynie mają mocno erotyczny charakter pokazując
intymne sceny, związki i emocje im towarzyszące. Kolacja,
nocleg.

DZIEŃ 7: KHAJURAHO – WARANASI

Śniadanie. Poranny transfer na lotnisko i przelot wewnętrzny
do Waranasi. Wzniesione nad wodami Gangesu Waranasi
to jedno z najstarszych w świecie miast, które przetrwały
zamieszkane do naszych czasów i jedno z najświętszych
miejsc wyznawców hinduizmu. Od ponad 2,5 tys. lat przybywają tam podróżni i pielgrzymi. Po przylocie przejazd do
Sarnath – Parku Jeleni, gdzie Budda wygłosił swoje pierwsze po oświeceniu kazanie i gdzie kilkakrotnie wracał, aby
przeczekać porę deszczową. To jedno z ważniejszych miejsc
wyznawców buddyzmu. Kolacja, nocleg.

DZIEŃ 8: WARANASI – DELHI – WARSZAWA

Rano udział w rejsie po Gangesie przy wschodzie słońca. W czasie tym wielu Hindusów bierze rytualną kąpiel. Krótki spacer po
budzącym się ze snu mieście. Następnie śniadanie i transfer na
lotnisko, przelot wewnętrzny do Delhi. Po przylocie transfer do
hotelu aby móc się odświeżyć przed podróżą. Kolacja. Transfer
na lotnisko, odprawa paszportowo-bagażowa.

DZIEŃ 9: DELHI - WARSZAWA

Wylot z Delhi do Polski przez jeden z portów europejskich.
Zakończenie Pielgrzymki.

WYLOTY Z WARSZAWY
2019-2020

17-25.09.2019

3750 zł

25.01-02.02.2020

4000 zł

19-27.10.2019

3750 zł

01-09.02.2020

3750 zł

23.11-01.12.2019

3750 zł

29.02-08.03.2020

3880 zł

18-26.01.2020

4000 zł

14-22.03.2020

3750 zł

TWOJE PODRÓŻE 2019-2020®

Dopłata do wylotu z portu lokalnego z GDAŃSKA,
POZNANIA, WROCŁAWIA, KRAKOWA, RZESZOWA,
SZCZECINA I KATOWIC – 260 zł/osoba/2 strony
Dopłata do gwarancji miejsc w samolocie obok
siebie – 100 zł/ osoba/ 2 strony

Cena zawiera:
Przelot bezpośredni realizowany PLL LOT, wraz z opłatami lotniskowymi, bagażem
podręcznym 8 kg/os. i bagażem głównym 23 kg/os., zakwaterowanie w hotelach 3*
klasy ekonomicznej, codzienne śniadania i kolacje, realizacja programu zwiedzania
zgodnie z programem, transfery realizowane klimatyzowanym autokarem, opieka anglojęzycznego lokalnego przewodnika, opieka polskiego przewodnika na całej trasie,
ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu: KL Z
CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 400 EUR, BAGAŻ – 400 EURO
Cena nie zawiera:
Obowiązkowego kosztu biletów wstępu płatnych, napiwków dla przewodnika i kierowcy, częściowe koszty realizacji programu, płatne na miejscu w kwocie 170 usd/
osoba, opłaty za kamerowanie w kwocie ok. 20 usd/ osoba, kosztu wizy i kosztu
pośrednictwa wizowego 410 zł/ osoba, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny w kwocie 13 zł/ osoba, wszystkich punktów, które nie są w zapisie cena
zawiera, wydatków własnych
UWAGI:
1. Minimalna ilość uczestników to 30 osób.
2. Przy wyjazdach do Indii polskich obywateli obowiązuje posiadanie wiz wyjazdowych. Konsorcjum Polskich Biur Podróży pośredniczy w załatwianiu wiz. Zdjęcie musi
być paszportowe z jasnym tłem i bez ramek, w formie JPG - w rozmiarze min. 10 KB/
max 1 MB, wysokość i szerokość zdjęcia musi być równa (musi być w formie kwadratu).
UWAGA! minimalne rozmiary zdjęcia to 350 pixeli na 350 pixeli Uwagi do paszportu:
skan musi być strony ze zdjęciem (tylko strona ze zdjęciem) w formie PDF w rozmiarze
10 KB - 300 KB. Paszport musi być ważny 6 miesięcy od momenty przylotu do Indii
i musi mieć 2 wolne strony (obok siebie) na pieczątki. Przyznana wiza jest ważna
od momentu przekroczenia granicy Indii przez 30 dni. Wydruk e-Tourist: e-visa musi
być wydrukowana, uczestnik musi mieć dokument przy sobie podczas całej podróży.
Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
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PIELGRZYMKA DO JAPONII

10 DNI

TOKYO – KAMAKURA – ENOSHIMA – HAKONE – KIOTO – HIROSZIMA – NARA – OSAKA
DZIEŃ 1: WARSZAWA - TOKIO

Spotkanie na lotnisku z pilotem w Warszawie na minimum
2 godziny przed odlotem. Odprawa biletowo-paszportowa.
Wylot z Warszawy, międzylądowanie w Dubaju.

DZIEŃ 2: TOKIO

Wylot do Tokio. Po przylocie i odprawie bagażowej spotkanie
z anglojęzycznym przedstawicielem lokalnego kontrahenta.
Transfer do hotelu, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 3: TOKIO

Śniadanie. Całodzienna wycieczka po mieście, na trasie Świątynia Sensoji - najstarsza i najsłynniejsza japońska świątynia, ulica handlowa Nakamise - najstarszy pasaż handlowy

w Japonii, Muzeum Edo Tokyo i Ginza, która jest jedną z najdroższych dzielnic Tokio. Znajduje się tam wiele markowych
domów towarowych (np. Mitsukoshi, Matsuya), butików,
restauracji i kawiarni, a także teatr kabuki. Odwiedzimy
również Ogród Shinjuku Gyoen. To jeden z najpiękniejszych
i najokazalszych wielkich parków Tokio, położony u zbiegu
dwóch dzielnic: Shinjuku i Shibuya. W XIX w. w okresie
Edo, na tym terenie mieściła się rezydencja rodziny Naito.
W 1906 r. powstał tu ogród cesarski, zniszczony pod koniec
II wojny światowej. Ma on powierzchnię ponad 58 ha. Łączy
trzy style: ogrodu japońskiego, francuskiego i angielskiego.
Posiada ponad 20 000 drzew, w tym ok. 1500 drzew wiśni
i wiele gatunków nie występujących w Japonii, takich jak:
cedry himalajskie, tulipanowce, cyprysy, platany i inne.
Na terenie ogrodu znajduje się palmiarnia z ponad 1700
gatunkami roślin tropikalnych i subtropikalnych. Ostatnim
punktem będzie Tokyo Metropolitan Government Building
Observatory, z którego dachu można obejrzeć wspaniałą
panoramę Tokio. Powrót do hotelu, czas wolny. Kolacja
i nocleg.

DZIEŃ 4: KAMAKURA - ENOSHIMA

Śniadanie w hotelu. Całodniowe zwiedzanie Kamakury i Enoshimy. Na trasie: Świątynia Houkokuji, Kotokuin i Enoshima.
Kamakura zapisała się na kartach japońskiej historii jako

siedziba pierwszego szogunatu. Do dziś znana jest z przepięknych świątyń zen, do których, nie ważne czy słońce czy
deszcz, przyjeżdżają tłumy turystów, wiernych, jak również
ludzi, którzy szukają cichego zakątka na przemyślenia jakichś
życiowych spraw. Podobny charakter ma wyspa Enoshima,
z której można podziwiać wspaniały widok na Mt Fuji. Powrót
do hotelu i czas wolny. Kolacja w lokalnej restauracji.

DZIEŃ 5: TOKIO - HAKONE

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Całodniowe zwiedzanie; Muzeum na świeżym powietrzu w Hakone, rejs po
jeziorze Ashi, przejazd kolejką linową Komagatake. Zakwaterowanie w hotelu i czas na odpoczynek. Kolacja. Wizyta
w gorących źródłach (Onsen). Nocleg.
*prosimy o spakowanie bagażu do transportu następnego
poranka

DZIEŃ 6: KIOTO

Śniadanie. Transfer bagaży do hotelu w Kyoto. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na stację kolejową Odowara. Przejazd szybkim pociągiem dużej prędkości do Kyoto (zwany
„pociskiem”). Półdniowe zwiedzanie Kioto z przewodnikiem: zamku Nijo zbudowanego w 1603 jako rezydencja
Tokuguwa leyasu. Dwór Mian spłonął w 1788, także tylko
Drugi dwór jest oryginalny. Zamek ten obejmuje Bramę
Chińską i budynki Drugiego Dworu (Second Court) z okresu
Momoyama (XVI w). Drugi Dwór jest zaprojektowany jako
Skarb Narodowy z uwagi na swoją wspaniałą architekturę
i wewnętrzne dekoracje. Zobaczymy też Świątynię Fushimi
Inari. Powrót do hotelu i czas wolny. Kolacja w lokalnej
restauracji. Po kolacji czas wolny. Nocleg w Kioto.

DZIEŃ 8: HIROSZIMA

Śniadanie w hotelu. Transfer na stację szybkiej kolei, przejazd pociągiem dużej prędkości do Hiroszimy. To pierwsze
miasto, które przeżyło bombardowanie atomowe. Traktowane jest jako symbol wiecznego pokoju. Półdniowa
wycieczka: Muzeum Pokoju i Parku-Pomnika Pokoju oraz
Świątynia Itsukushima. Powrót pociągiem do Kioto, kolacja
w lokalnej restauracji. Po kolacji czas wolny. Nocleg w Kioto.

DZIEŃ 9: NARA I OSAKA- WARSZAWA

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Nara
i Osaki: Świątynia Todaiji. Następnie wizyta w Parku Nara
(Park Jeleni) – to świat natury i skarbów miasta figurujących
na liście UNESCO. Park od wschodu otoczony zboczami góry
Wakakusa istnieje od 1880 r. Spacerując parkowymi alejkami
lawirującymi między zadbaną zielenią a pagodami, pawilo-

nami i świątyniami, trudno nie zgodzić się z japońskimi
architektami, których zdaniem tradycyjne budownictwo
Kraju Trzydniowego Księżyca nie dominuje nad przyrodą,
lecz stapia się z nią w perfekcyjną całość. Stałymi domownikami Parku Nara są daniele, które nie odstępują gości na
krok. Zwierzęta uważane za boskich wysłanników (obecnie
jest ich ok. 1,2 tys.). Odwiedzimy również Świątynię Kasuga
Taisha. Kolacja w lokalnej restauracji. Transfer prywatnym
autokarem na lotnisko. Wylot z Osaki.

DZIEŃ 10: WARSZAWA

Przylot do Dubaju. Wylot do Warszawy. Przylot do kraju.
Zakończenie Pielgrzymki.

DZIEŃ 7: KIOTO

Śniadanie w hotelu. Całodniowe zwiedzanie Kioto: Świątynie:
Heianjingu, Sanjusangendo, Kiyomizudera. Odwiedzimy również Świątynię Zen Kinkakuji zwaną Świątynią w Ogrodzie Jeleni
lub Świątynią Złotego Pawilonu (Kinkakuji). To zbudowana
w 1955 r. kopia XV-wiecznej budowli. Każde z trzech pięter wzniesiono w innym stylu architektonicznym – pierwsze
przypomina pałac, drugie – samurajską rezydencję, a trzecie –
klasyczną strukturę sanktuariów zen. Powrót do hotelu. Kolacja
w lokalnej restauracji. Po kolacji czas wolny. Nocleg w Kioto.
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PIELGRZYMKA DO CHIN 12 DNI
PEKIN – WIELKI MUR – XI`AN – SUZHOU – HANGZHOU – WUZHEN – SZANGHAJ
DZIEŃ 1: WARSZAWA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2 godz. przed wylotem,
odprawa biletowo-paszportowa, wylot z Warszawy z międzylądowaniem w jednym z portów europejskich.
DZIEŃ 2: PEKIN
Przylot do Pekinu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas
na odpoczynek. Powitalna kolacja w lokalnej restauracji.
Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 3: PEKIN - WIELKI MUR (OK. 153 KM)
Śniadanie. Wyprawa na Wielki Mur. Spacer Drogą Duchów
strzeżoną przez kamiennych strażników. Wizyta w warsztacie chińskiego rzemiosła w Centrum Hodowli Pereł. Powrót
do Pekinu. Krótki przystanek pod kompleksem olimpijskim,
słynnym Ptasim Gniazdem, na którym w 2008 odbyły się
wszystkie konkurencje lekkoatletyczne oraz ceremonie
otwarcia i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4: PEKIN
Śniadanie. Wizyta w Letnim Pałacu z licznymi cesarskimi pawilonami wkomponowanymi w naturalny krajobraz. Następnie
odwiedzimy Świątynię Nieba, nazywaną także Ołtarzem Nieba,
Tian Tan. Kolacja. Nocleg.

Prowincji. Kolacja. Transfer na stację kolejową, przejazd
pociągiem do Suzhou (4 osoby w przedziale, wagon sypialny).
DZIEŃ 8: SUZHOU - HANGZHOU (OK. 161 KM)
Poranny przyjazd pociągu na stację kolejową, śniadanie.
Transfer do hotelu, krótki odpoczynek. Suzhou zwane jest
Wenecją Wschodu. Wizyta w Ogrodzie Mistrza Sieci, jest to
jeden z najpiękniejszych przykładów chińskiej sztuki projektowania ogrodów, a także wizyta w Fabryce Jedwabiu
i Hafciarstwa. Przejazd autokarem do Hangzhou. Kolacja.
Nocleg.

DZIEŃ 5: PEKIN - XI’AN (OK. 384 KM)
Śniadanie. Przejazd i pobyt na Placu Niebiańskiego Spokoju
(największy chiński plac miejski) oraz zwiedzanie Zimowego
Pałacu Cesarskiego – Zakazanego Miasta. Kolejnym punktem
jest wycieczka rikszami po Hutongach, dzielnicy, w której
można zobaczyć jak żyją rodowici mieszkańcy. Wczesna kolacja. Następnie transfer na stację kolejową, przejazd pociągiem
nocnym do Xi`an (4 osoby w przedziale, wagon sypialny).

DZIEŃ 9: HANGZHOU
Śniadanie. Wizyta na plantacji herbaty. Następnie rejs łodzią
po Jeziorze Zachodnim. Odwiedzimy również Pagodę Sześciu Harmonii. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg.

DZIEŃ 10: WUZHEN- SZANGHAJ (OK. 210 KM)
Śniadanie. Przejazd autokarem do Wuzhen, miasta nad Wielkim Kanałem, liczącego sobie przeszło 1000 lat. W trakcie
lunch. Przejazd autokarem do Szanghaju. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 11: SZANGHAJ
Śniadanie. Rozpoczynamy od spaceru w ogrodzie Yu Yuan,
następnie wizyta na Starym Mieście, a także spacer ulicą
Nanjing, najbardziej znaną i prestiżową ulicą miasta. Kolejnym punktem programu jest dzielnica Bund z widokiem
na wspaniały budynek Perłę Orientu. Kolacja w lokalnej
restauracji. Transfer na stację kolejową i przejazd szybkim
pociągiem Maglev na lotnisko. Odprawa paszportowobagażowa. Wylot do kraju przez jeden z portów europejskich.
DZIEŃ 12: WARSZAWA
Przylot do kraju. Zakończenie Pielgrzymki.

DZIEŃ 6: XI’AN
Poranny przyjazd do Xi`an, niegdyś stolicy wielu dynastii.
Śniadanie. Zwiedzanie Muzeum Armii Terakotowej. Jest to
jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych. Na koniec
wizyta w lokalnej fabryce wykonującej pamiątkowe statuetki wojowników z Armii Terakotowej. Kolacja w lokalnej
restauracji – uczta składająca się z chińskich pierożków.
Powrót do hotelu.
DZIEŃ 7: XI’AN- SUZHOU (OK. 1433 KM)
Śniadanie. Wizyta w Wielkim Meczecie, miejscu kultu religijnego wyznawców islamu, następnie Zwiedzanie Wielkiej
Pagody Dzikiej Gęsi – symbolu Xi`an i wizyta w Muzeum

WYLOTY Z WARSZAWY
2019-2020
27.09 – 08.10.2019

6 150 zł

19-30.06.2020

6 150 zł

08 – 19.11.2019

6 150 zł

07-18.08.2020

6 150 zł

20-31.03.2020

6 150 zł

18-29.09.2020

6 150 zł

23.04-04.05.2020

6 150 zł

6-17.11.2020

6 150 zł

NA ŻYCZENIE MOŻLIWOŚĆ INNYCH TERMINÓW I PROGRAMU
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Cena zawiera:
Bilet lotniczy Warszawa-Pekin/Szanghaj-Warszawa, zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2 osobowym, wyżywienie: śniadania, lunch
w dniu 10 (zamiast kolacji), w pozostałe dni
kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie,
lokalne piwo, woda mineralna), transfer autokarem z klimatyzacją, bilety kolejowe na przejazd
pociągiem, realizację programu zwiedzania,
opiekę anglojęzycznego przewodnika oraz polskiego pilota na całej trasie, OPIEKĘ DUCHOWĄ
KSIĘDZA, Msze Święte w ustalonych terminach,
ubezpieczenie KL, NNW, BP, OC, OC sportowa,
sprzęt sportowy.

Cena nie zawiera:
Kosztów realizacji programu, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów płatnych u pilota na miejscu
(w kwocie min. 185 USD/ Osoba), obligatoryjnych
napiwków (w kwocie min. 80 USD/ Osoba), wizy
i pośrednictwa, obowiązkowej składki na TFG 13
zł/os., wydatków własnych, wszelkich świadczeń
i opłat nie ujętych w punkcie cena zawiera
UWAGI:
1. Dopłata do pokoju 1-osobowego to 950 zł.
2. P rzy wyjazdach do Chin polskich obywateli obowiązuje posiadanie wiz wyjazdowych. Konsorcjum.pl pośredniczy w zała-

twianiu wiz. Do wizowania w ymagany
jest paszport ważny minimum 6 miesięcy
od daty powrotu, 1 zdjęcie paszportowe,
wypełniony wniosek wizowy, bilet lotnic z y, rezer w acja hotel u . Kos z t y z a
1 os.: 565 PLN. Po więcej informacji
dot ycząc ych pośrednic t wa wizowego
zapraszamy: www.wizowanie.com
3. C eny biletów wstępu oraz napiwków
podane s ą w k wocie min. Mogą one
ulec zmianie(potwierdzenie ostatecznej
kwoty przed wylotem).
4. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 16
osób pełnopłatnych.
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MEKSYK – PIELGRZYMOWANIE PO JUKATANIE

12 DNI

MIASTO MEKSYK – MUZEUM ANTROPOLOGII I HISTORII – REJS W XOCHIMILCO - BAZYLIKA MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE – PIRAMIDY W TEOTIHUACAN – PUEBLA
– OAXACA – MONTE ALBAN – TULE – MITLA – TEHUNATEPEC – REJS W KANIONIE SUMIDERO – SAN JUAN CHAMULA – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – PUSZCZA LAKANDOŃSKA – WODOSPADY AGUA AZUL – PALENQUE – CAMPECHE – MERIDA – IZAMAL – CHICHEN ITZA – WYPOCZYNEK NA KARAIBSKIM WYBRZEŻU
CODZIENNYM PUNKTEM PROGRAMU JEST MSZA ŚWIĘTA.
DZIEŃ 1: WYLOT
Zbiórka na lotnisku, odprawa bagażowo-paszportowa,
wylot do Miasta Meksyk. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja.

DZIEŃ 9: MERIDA – IZAMAL – CHICHEN ITZA
– WYPOCZYNEK
Śniadanie. Wyjazd z hotelu. Zatrzymamy się w tętniącym życiem miasteczku Izamal. To urocze, “żółte
miasto”, w którym znajduje się największy w Meksyku
dziedziniec klasztorny, na którym w 1993 roku miało
miejsce spotkanie Papieża Jana Pawła II z Indianami.
Msza Święta. Zwiedzanie Chichen-Itza, miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i ogłoszonego jednym z Siedmiu Now ych Cudów Świata.
War to zobacz yć Piramidę Kukulkana, najwięk sze
w Mezoameryce Boisko do Gry w Pelote, Ołtarz Czaszek, Świętą Cenotę, Obserwatorium Astronomiczne.
W Chichen Itza zachw yca również zespół przepięknie zdobionych kolumn w Grupo de las Mil Columnas
w kompleksie, który obejmuje Świątynię Wojowników,
Świątynię Boga Chaca oraz Łaźnię Parową. Czas na
zakup pamiątek.
Przejazd nad Morze Karaibskie, do hotelu z opcją
wyżywienia all inclusive (3 posiłki dziennie, przekąski i napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne). Po
zakwaterowaniu czas wolny. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 2: BAZYLIKA MATKI BOSKIEJ Z GUADALUPE –
TEOTIHUACAN
Śniadanie. Przejazd do Sank tuarium Matki Bożej
z Guadalupe. Msza Święta w jednej z kaplic, a następnie
zwiedzanie tzw. „miasteczka” Matki Bożej z Guadalupe.
Czas wolny na zakup dewocjonaliów. Przejazd do Tultepec – miejsca, gdzie znajduje sie kościół Piątego
Objawienia Najświętszej Marii Panny z Guadalupe –
tam mieszkał Jan Diego i Panienka uzdrowiła jego wuja
Bernardyna. W kościele znajduje się cudowne źródełko
z uzdrawiającą wodą i niewielkie pozostałości po domu
Jana Diego.
Przejazd do hotelu w Puebli, zakwaterowania, kolacja,
nocleg.
DZIEŃ 3: PUEBLA – TLAXLALA – OAXACA
Śniadanie. Przejazd do Tlaxcala – stolica małego
stanu o tej samej nazwie. Słynie z Sanktuarium Ocotlan – przepiękne barokowe miejsce, gdzie w 1541
roku Objawiła się Najświętsza Maria Panna z Ocotlan
– zostawiając również źródełko z cudowną wodą, spacer
po centrum Tlaxcala – Pałac Gubernadora, Plac Corridy,
Katedra. Msza św. Przejazd do Oaxaca, spacer po starówce miasta z urokliwymi kamienicami w kolonialnym
stylu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja.
DZIEŃ 4: OAXACA – MONTE ALBAN – TULE – MITLA TEHUNATEPEC
Śniadanie. Zwiedzanie położonego na wzgórzu, niegdyś
najważniejszego miasta Indian Zapoteków - Monte
Alban. W programie z m.in. Wielki Plac, grobowce,
świątynie, obserwatorium astronomiczne i boisko starożytnych Olmeków. Przejazd do małej wioski Santa
Maria del Tule, gdzie znajduje się największe, pochodzące z rodziny cypryśników, drzewo obydwu Ameryk.
Przejazd do Mitli, centrum religijnego i nekropolii władców plemienia Zapoteków, z fasadami prekolumbijskich
budynków, ozdobionych geometrycznymi kamiennymi
mozaikami. Odwiedzimy kościół św. Pawła wybudowany
przez hiszpańskich konkwistadorów oraz Museo Frissel de Arte Zapoteco, eksponujące wykopaliska prekolumbijskie z okolicznych miejsc. Msza Święta. Wizyta
w wytwórni mezcala połączona z degustacją. Obiad
w lokalnej restauracji, nocleg w Tehuantepec.
DZIEŃ 5: TEHUNATEPEC - KANION SUMIDERO – SAN
CRISTOBAL DE LAS CASAS
Wyjazd z hotelu we wczesnych godzinach porannych.
Śniadanie w formie box lunch (na wynos). Podróż w kierunku Chiapas, jednego a najpiękniejszych meksykańskich stanów. Rejs łodzią po rzece Grijalva w słynnym
kanionie EL SUMIDERO (1,5h), którego urwiste ściany
dochodzą do 1000 m wysokości! Podziwianie niezwykłych cudów przyrody, tj. formacji skalnej zwanej “choinką”, flory i fauny (krokodylii, małp i ptaków). Przejazd
do San Cristobal de las Casas. Msza św., zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 6: SAN JUAN CHAMULA - ZINACANTAN
Śniadanie. Przejazd do San Juan Chamula. Przy głównym placu, pełnym kramów z płodami ziemi stoi najbardziej niezwykły kościół katolicki, jaki zapewne uda
się Państwu zobaczyć w Meksyku. Podłogę pokrywa
sosnowe igliwie, które ma odpędzać złe duchy, a zarazem jest wierzchnim nakryciem Matki Ziemi, nie ma
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księdza, ławek i pulpitu. Wokół migocą tysiące świeczek ustawionych na podłodze i przy ołtarzach, tworząc
mistyczną poświatę. Potomkowie dumnych Majów –
Tzotzilowie, zapalają je, aby błagać o zdrowie i szczęście, a także żeby rzucały uroki. Modlitwa odby wa
się w formie śpiewu w archaicznym dialekcie Tzotzil.
Indianie znajdują się w swoistym transie, popijając przy
tym posh - tradycyjny alkoholowy trunek, powstały
z fermentacji trzciny cukrowej. To obrzędy religijne,
które łączą elementy katolickie z pogańskimi, jeszcze
z czasów prekolumbijskich. Wizyta w Zinacantan. Po
południu czas wolny. Nocleg w San Juan Chamula.
DZIEŃ 7: PUSZCZA LAKANDOŃSKA – WODOSPADY AGUA
AZUL (w przypadku programu 11-dniowego ten
dzień nie będzie realizowany)
Wyjazd z hotelu we wczesnych godzinach porannych
do Puszczy Lakandońskiej, zamieszkiwanej przez grupę
etniczną Lakandonów. Śniadanie w puszczy. Lakandoni
uważają się za prawowitych spadkobierców starożytnych
Majów z Palenque, Yaxchilánu i Bonampaku. Są politeistami, żyją w poligamii, zawierają małżeństwa tylko ze
sobą, odprawiają pełne kolorytu ceremonie w tzw. domu
bogów, produkują piwo z kory drzewa balche, polują za
pomocą sideł i dmuchawki, zbierają i uprawiają zioła.
Przejazd do Wodospadów Agua Azul ukrytych wśród tropikalnej roślinności; zachęcamy do odświeżającej kąpieli.
Msza św. w kościele Santo Domingo. Przejazd do hotelu
w Palenque, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 8: PALENQUE – CAMPECHE - MERIDA
Śniadanie. Przejazd do strefy archeologicznej Palenque. Zwiedzanie jednej z najbardziej tajemniczych
stref archeologicznych Majów w Palenque: Świątynia
Inskrypcji, Pałac, Wzgórze Świątynne, Łaźnie Królowej.
Przejazd wzdłuż Zatoki Meksykańskiej na Płw. Jukatan
do uroczego, kolonialnego miasta Campeche, którego
Starówka wpisana jest na listę UNESCO. Spacer po mieście. Msza Święta. Przejazd do Meridy, które powstało
na miejscu miasta Majów. Dzisiaj stanowi ważny
kurort wypoczynkowy i stolicę stanu Jukatan. W Meridzie, zwanej również „Paryżem Zachodu” lub „Białym
Miastem”, będzie można zobaczyć m.in. Pałac Rządowy,
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, najstarszą katedrę na
kontynencie amerykańskim oraz przejść po słynnym
pasażu Montejo. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 10: WYPOCZYNEK NAD MORZEM KARAIBSKIM
Wypoczynek, czas na plażowanie i kąpiele w morzu. Do
dyspozycji opcja wyżywienia all inclusive.
DZIEŃ 11: CANCUN – MEXICO CITY
Śniadanie. Transfer na lotnisko w Cancun, przelot do
Mexico City, przesiadka na lot powrotny do Polski.
DZIEŃ 12: PRZYLOT DO POLSKI
Zakończenie świadczeń.
WYLOTY Z WARSZAWY, GDAŃSKA I KRAKOWA
2019-2020
11-21.11.2019
Warszawa

8250 zł

16-27.01.2020
Warszawa

8250 zł

12-23.11.2019
Warszawa

8250 zł

27.01-06.02.2019
Warszawa

8050 zł

23.11-03.12.2019
Warszawa

8050 zł

28.01-08.02.2019
Warszawa

8250 zł

8350 zł

28.01-08.02.2019
Kraków

8350 zł

8050 zł

08-19.02.2020
Warszawa

8250 zł

8350 zł

11-22.02.2020
Warszawa

8250 zł

14-25.01.2020 Gdańsk
16-26.01.2020
Warszawa
15-25.01.2020 Kraków

Cena zawiera:
bilet lotniczy Warszawa-Mexico City-Warszawa (przelot liniami
rejsowymi z przesiadką, bezpłatny catering na pokładzie samolotu), koszt lotu Cancun-Mexico City, transfery lądowe klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie w hotelach 4* (lokalny
standard) wyżywienie 2 x dziennie podczas części objazdowej
i All inclusive (3 posiłki dziennie, przekąski + napoje) podczas
wypoczynku na Jukatanie, opiekę polskojęzycznego pilota,
OPIEKA DUCHOWA KSIĘDZA, codzienne Msze Święte, ubezpieczenie KL 150 000 €, NNW 4000€, BP 400€, OC 50 000€,
OC sportowa 10 000€, sprzęt sportowy 500€, składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
Cena nie zawiera:
Obligatoryjnych kosztów realizacji programu 190 USD/os.; obligatoryjnych napiwków 50 USD/os. płatne u pilota.
UWAGI DO OBU PIELGRZYMEK DO MEKSYKU:
1. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 30 osób pełnopłatnych.
2. Z a pokój 3-osobowy w Meksyku uważa się pokój z dwoma
łóżkami małżeńskimi.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

pielgrzymki.konsorcjum.com.pl

UBE ZPIEC ZENIE KL Z CHOROBA MI PR ZE W L EKŁY MI, NN W, BAG A Ż.

P I E LG R Z Y M K I

MEKSYK

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE

12 DNI

MIASTO MEKSYK - BAZYLIKA MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE – PIRAMIDY W TEOTIHUACAN - MUZEUM ANTROPOLOGII I HISTORII – REJS W XOCHIMILCO
– TEPOTZOTLAN – TULA – QUERETARO – PUEBLA – CHOLULA – TONANTZINTLA – TENANGO DEL AIRE – TAXCO – JASKINIE CACAHUAMIL
PLAŻOWANIE W ACAPULCO – LA QUEBRADA SHOW – REJS BONANZA PO ZATOCE – CUERNAVACA – MIASTO MEKSYK
CODZIENNYM PUNKTEM PROGRAMU JEST MSZA ŚWIĘTA.
DZIEŃ 1: WYLOT
Spotkanie na lotnisku na 2,5 godziny przed wylotem.
Odprawa paszportowo-bagażowa, wylot do Miasta Meksyk.
Po wylądowaniu w Mexico City transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja w hotelowej restauracji.

ków w kolonialnym stylu - Casa del Alfenique, Katedra,
kościół Św. Dominika z przepiękną “Kaplicą Różańcową”,
Słodka Uliczka. Spacer na rynek El Parian z regionalnymi
wyrobami, gdzie na straganach można kupić tradycyjne

DZIEŃ 2: MUZEUM ANTROPOLOGII I HISTORII
– CITY TOUR – REJS W XOCHIMILCO
Śniadanie. Przejazd do Katedry w Mieście Meksyk na Mszę
Świętą. Zwiedzanie części historycznej Meksyku: Plac
Zocalo, Katedra Metropolitalna. Przejazd ulicą Reforma do
Muzeum Antropologii i Historii, jednym z najlepiej wyposażonych i zorganizowanych w całej Ameryce Łacińskiej,
z imponującą kolekcją sztuki prehiszpanskiej oraz zbiorami
etnograficznymi dotyczącymi Indian meksykańskich. Po
południu spływ kolorowymi „gondolami” po dawnych
kanałach azteckich w dzielnicy Xochimilco. Rejs odbywa
się w towarzystwie mobilnych kramów z jedzeniem oraz
muzyki mariachi i marimba – zapraszamy do wspólnego
śpiewania meksykańskich szlagierów! Obiadokolacja na
łodziach (przysmaki meksykańskiej kuchni tj. tortilla, sos
guacamole i salsa, liście opuncji, złociste chicharrones).
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 5: CHOLULA – TONATZINTLA – PUEBLA
Śniadanie. Wizyta w miasteczku Cholula, z największą pod
względem objętości piramidą na świecie. Zapraszamy na
szczyt Tepanapa, gdzie na ruinach Wielkiej Piramidy wybudowano Sanktuarium Santa María de Remedios. Przejazd
do Tonatzintla z barokowym kościołem. Przejazd do Puebli,
zwanej “Miastem Aniołów” - ulubionego miejsca Papieża
Jana Pawła II. Spacer po starym mieście, pełnym budyn-
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DZIEŃ 8: ACAPULCO - REJS BONANZA PO ZATOCE
ACAPULCO - LA QUEBRADA SHOW
Śniadanie. Msza Święta w hotelowej kaplicy. Czas wolny
na odpoczynek nad morzem. W godzinach popołudniowych zapraszamy na rejs „Bonanza”, z muzyką na żywo.
Z pokładu katamaranu przekonamy się, jak malowniczo
położona jest zatoka Acapulco, i jak pięknie wygląda
w promieniach zachodzącego słońca. Zobaczymy również pokaz mrożących krew w żyłach skoków do wody
ze skały La Quebrada, które rozsławiły Acapulco na cały
świat. Powrót do hotelu.
DZIEŃ 9: ACAPULCO
Msza św. w hotelowej kaplicy. Czas wolny na odpoczynek
nad morzem, spacery i zakupy lokalnego rzemiosła na targu.
DZIEŃ 10: ACAPULCO – HACJENDA HERNANA CORTEZA –
MEXICO CITY
Śniadanie. Przejazd do Mexico City. Po drodze zwiedzanie
przepięknej Hacjendy Hernana Corteza, konkwistadora Meksyku. Obiad i Msza Święta w hacjendzie Vista Hermosa. Po
przybyciu do stolicy zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ 3: BAZYLIKA MATKI BOSKIEJ Z GUADALUPE –
PIRAMIDY W TEOTIHUACAN
Śniadanie. Wizyta na Placu Trzech Kultur, miejsca będącego
świadkiem wielu ważnych dla Meksyku wydarzeń historycznych. Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe.
Msza Święta w jednej z kaplic, a następnie zwiedzanie
tzw. „miasteczka” Matki Bożej z Guadalupe. Czas wolny
na zakup dewocjonaliów i spacer po ogrodach. Przejazd do
Teotihuacan. To dawne centrum ceremonialno-administracyjne Indian Teotihuacanos. Zobaczymy wspaniale piramidy
Księżyca i Słońca (chętnych zapraszamy na szczyt, z którego
widać całą Paseo de los Muertes - Aleję Zmarłych). Wizyta
w warsztacie obsydianu, degustacja słynnych, meksykańskich trunków tequili i pulque. Obiadokolacja w lokalnej
restauracji – okazja do degustacji kuchni meksykańskiej
(szwedzki stół). Powrót do hotelu.
DZIEŃ 4: TEPOTZOTLAN – TULA – QUERETARO
(w przypadku Pielgrzymki 11-dniowej ten dzień nie jest
realizowany).
Śniadanie. Zwiedzanie Tepotzotlan, ładnego miasteczka
z czasów kolonialnych, w którym jezuici wznieśli Seminarium Świętego Marcina oraz kościół Świętego Franciszka
Ksawerego, uznawany obecnie za wybitne arcydzieło
i perłę meksykańskiego baroku. Zwiedzanie Muzeum
Wicekrólestwa z ciekawym i bardzo bogatym zbiorem
sztuki kolonialnej. Przejazd do Tuli, zaginionej cywilizacji Tolteków (posągi Atlantów w świątyni Quetzalcoatla, Pałac Tysiąca Kolumn, Coatepantli, czyli Mur Węży).
Przejazd do kolonialnego miasta Queretaro, wycieczka po
centrum historycznym: Kościół i klasztor Świętego Krzyża,
w którego ogrodzie znajdują się unikalne drzewa z kolcami w kształcie krzyża, Plac Broni, zabytkowy Akwedukt.
Msza Święta. Przejazd do hotelu w Queretaro, zakwaterowanie, kolacja.

lokalne, ręczniki, leżaki i parasole przy basenie i na plaży
gratis).

DZIEŃ 11: MEXICO CITY – WYLOT
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, na pożegnalną Mszę Świętą.
Obiad przed wylotem. Transfer na lotnisko, odprawa bagażowo-paszportowa i wylot do Polski.
DZIEŃ 12: PRZYLOT
Przylot do Polski. Zakończenie świadczeń.

WYLOTY Z WARSZAWY, GDAŃSKA I KRAKOWA
2019-2020

ciastka migdałowe i fabryczną ceramikę talavera. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja w hotelowej restauracji. Nocleg.
DZIEŃ 6: PUEBLA – TAXCO
Śniadanie w hotelu. Msza Święta w jednym z kościołów.
Przejazd do Taxco, meksykańskiej “stolicy srebra”. Po
dotarciu do Taxco zakwaterowanie w hotelu, z którego
roztacza się zapierający dech w piersiach widok na miasto. Zakwaterowanie, kolacja w hotelowej restauracji. Dla
chętnych możliwość przejazdu taksówką-garbuskiem do
centrum miasta (kurs dodatkowo płatny) na wieczorny
spacer po centrum.
DZIEŃ 7: TAXCO – JASKINIE CACAHUAMILPA
– ACAPULCO
Śniadanie. Msza Święta. Spacer po Taxco. Miasto wzbogaciło dzięki bogatym złożom srebra, które znajdują się
w okolicy, a mieszkańcy wyspecjalizowali się w obróbce
tego szlachetnego metalu. Przejazd do jaskiń Cacahuamilpa,
największych i najpiękniejszych w całej Ameryce Łacińskiej.
W wyrzeźbionych przez wodę i czas pięknych komnatach
w korycie podziemnej rzeki znajdują się niezwykłe formacje
skalne i zachwycające zjawiska krasowe. Przejazd do Acapulco, najsłynniejszego kurortu nad Oceanem Spokojnym.
Zakwaterowanie w hotelu z opcją wyżywienia ALL INCLUSIVE (3 posiłki dziennie, napoje bezalkoholowe i alkoholowe

11-21.11.2019
Warszawa

7350 zł

16-27.01.2020
Warszawa

7790 zł

12-23.11.2019
Warszawa

7490 zł

27.01-06.02.2019
Warszawa

7590 zł

23.11-03.12.2019
Warszawa

7490 zł

28.01-08.02.2019
Warszawa

7790 zł

7890 zł

28.01-08.02.2019
Kraków

7790 zł

7590 zł

08-19.02.2020
Warszawa

7790 zł

7790 zł

11-22.02.2020
Warszawa

7790 zł

14-25.01.2020
Gdańsk
16-26.01.2020
Warszawa
15-25.01.2020
Kraków

Cena zawiera:
Bilet lotniczy Warszawa/Gdańsk/Kraków-Mexico City-Warszawa/
Gdańsk/Kraków (przelot liniami rejsowymi z przesiadką, z bezpłatnym cateringiem na pokładzie), transfery klimatyzowanym
autokarem, zakwaterowanie w hotelach 4* (lokalny standard),
wyżywienie podczas części objazdowej HB oraz w Acapulco all
inclusive, opiekę polskiego pilota, OPIEKA DUCHOWA KSIĘDZA,
codzienne Msze Święte, ubezpieczenie KL 150 000 €, NNW
4000€, BP 400€, OC 50 000€, OC sportowa 10 000€, sprzęt
sportowy 500€, składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
13 zł/os.
Cena nie zawiera:
Obligatoryjnych kosztów realizacji programu 160 USD/os.; obligatoryjnych napiwków 40 USD/os. płatne u pilota. Możliwość
dopłaty do pokoju 1-osobowego 1660 zł, wszelkich świadczeń
i opłat nieujętych w punkcie cena zawiera.
UWAGI:
1. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 30 osób pełnopłatnych.
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PIELGRZYMKA MEKSYK Z KUBĄ

14 DNI

XOCHIMILCO – PUEBLA – CHOLULA – TONANTZINTLA – MEXICO CITY – HAWANA – PINAR DEL RIO – VIŇALES – TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO
DZIEŃ 1: WYLOT
Zbiórka na lotnisku, wylot do Mexico City. Transfer do
hotelu, zakwaterowanie, kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 2: MUZEUM ANTROPOLOGII I HISTORII – CITY TOUR
– XOCHIMILCO
Śniadanie. Przejazd do Katedry w mieście Meksyk i Msza
Święta. Wizyta na Placu Trzech Kultur, miejsca będącego świadkiem wielu ważnych dla Meksyku wydarzeń
historycznych. Zwiedzanie części historycznej Meksyku: Plac Zocalo, Pałac Narodowy z freskami słynnego
Diego Rivery, Katedra Metropolitalna. Wizyta w Muzeum
Antropologii i Historii, jednym z najlepiej wyposażonych
i zorganizowanych w całej Ameryce Łacińskiej, z imponującą kolekcją sztuki prehiszpańskiej oraz zbiorami
etnograficznymi dotyczącymi dawnych i współczesnych
Indian meksykańskich. Po południu spływ kolorowymi
„gondolami” po dawnych kanałach azteckich w dzielnicy Xochimilco. Rejs odbywa się często w towarzystwie
mobilnych kramów z jedzeniem oraz muzyki mariachi
i marimba. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3: BAZYLIKA MATKI BOSKIEJ Z GUADALUPE –
TEOTIHUACAN
Śniadanie. Pr zejazd do Sank tuarium Matki Bożej
z Guadalupe. Msza Święta w jednej z kaplic, a następnie zwiedzanie tzw. „miasteczka” Matki Bożej z Guadalupe. Czas wolny na zakup dewocjonaliów. Przejazd do
Teotihuacan. To dawne centrum ceremonialno-administracyjne Indian Teotihuacanos. Zobaczymy wspaniale
piramidy Słońca, Księżyca i Pierzastego Węża. Wizyta
w warsztacie obsydianu, degustacja tequili i pulque.
Przejazd do miasta Puebla, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4: PUEBLA – CHOLULA – TONANTZINTLA  
Śniadanie. Zwiedzanie Puebli, zwanej “Miastem Aniołów” - ulubionego miejsca Papieża, Jana Pawła II. Spacer po starym mieście, pełnym urokliwych budynków
w kolonialnym stylu: Casa del Alfenique, Katedra,
kościół Św. Dominika z przepiękną “Kaplicą Różańcową”,
Słodka Uliczka. Spacer na rynek El Parian z regionalnymi
wyrobami, gdzie na straganach można kupić tradycyjne
ciastka migdałowe i fabryczną ceramikę talavera. Wizyta
w miasteczku Cholula, z największą pod względem
objętości piramidą na świecie, a następnie w Tonantzintla z pięknym, barokowym kościółkiem. Msza Święta
w kościele Św. Dominika. Przejazd do Taxco, meksykańskiej “stolicy srebra”, wizyta w sklepie ze srebrem.
Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5: TAXCO – JASKINIE CACAHUAMILPA – MEXICO
CITY
Śniadanie. Przejazd taksówkami (garbuskami) do centrum
miasta. Msza Święta w skąpanym złotem barokowym
kościele Św. Pryski. Spacer po Taxco. Miasto wzbogaciło
się dzięki złożom srebra, które znajdują się w okolicy,
a mieszkańcy wyspecjalizowali się w obróbce tego szlachetnego metalu. Po zwiedzaniu czas wolny na zakupy
sztuki jubilerskiej ze srebra. Przejazd do jaskiń Cacahuamilpa, największych i najpiękniejszych w całej Ameryce
Łacińskiej. W wyrzeźbionych przez wodę i czas pięknych
komnatach w korycie podziemnej rzeki znajdują się niezwykłe formacje skalne i zachwycające zjawiska krasowe.
Przejazd do hotelu w Mexico City, kolacja. Nocleg.
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16-29.11.2019

8550 zł

10-23.02.2020

8550 zł

13-26.01.2020

8550 zł

01-12.03.2020

8550 zł

27.01-09.02.2020

8550 zł

TWOJE PODRÓŻE 2019-2020®

DZIEŃ 6: MEXICO CITY - HAWANA
Po śniadaniu przejazd na lotnisko w Mexico City, przelot do Hawany (Kuba), zakwaterowanie w hotelu. Msza
Święta. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 7: HAWANA – SZLAK HEMINGWAYA
Śniadanie. Msza Święta. Zwiedzanie Nowej Hawany –
przejazd wzdłuż słynnego nadmorskiego bulwaru Malecón, Cmentarz Kolumba, Hotel Nacional, Plac Rewolucji
(miejsce - symbol najnowszej historii Kuby, gdzie Papież
Jan Paweł II w obecności Przywódcy rewolucji Fidela
Castro i innych osobistości państwowych odprawił uroczystą Mszę Św., polecając Bogu wszystkie kobiety kubańskie). Obiad. Po południu Kapitol, Park Centralny, Pasaż
Prado. Zwiedzanie Starówki - Plac Katedralny z Katedrą
Niepokalanego Poczęcia i Św. Krzysztofa, gdzie Papież Jan
Paweł II odprawił Mszę Świętą dla kapłanów, zakonników,
zakonnic, seminarzystów i ludzi świeckich, zaangażowanych w dzieła apostolskie. Mszę upamiętnia wmurowana
w mury katedry pamiątkowa tablica.
Szlak Hemingwaya: Hotel Ambos Mundos, w którym
przez dziesięć lat mieszkał autor powieści „Stary Człowiek i Morze”, wypoczynek w ulubionych knajpach laureata nagrody Nobla – Bodeguita del Medio. Plac Broni,
Kościół Św. Franciszka z Asyżu. Zwiedzanie „muzeum
rumu”, połączone z degustacją i możliwością zakupu
tego szlachetnego trunku. Czas wolny na zakupy. Powrót
do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 8: PINAR DEL RIO – VIŇALES – HAWANA
Śniadanie. Msza Święta. Wyjazd do prowincji Pinar
del Rio na zachodzie wyspy. Zwiedzanie Fabryki Cygar
w mieście Pinar del Rio. Przejazd do wpisanej przez UNESCO w Rejestr Światowego Dziedzictwa Kultury - Doliny
Tytoniowej Viñales. Oglądanie „Muralu Prehistorii” oraz
jaskini, w której w czasach hiszpańskiej kolonii ukrywali się zbiegli niewolnicy. Obiad w lokalnej restauracji.
Powrót do hotelu w Hawanie. Nocleg.
Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa – Mexico Cit y - Havana Warszawa (z przesiadką; bezpłatny
catering na pokładzie samolotu),
lot Mexico City – Hawana, opłaty
lotniskowe, transfery lądowe klimatyzowanym busem/autokarem,
z ak w a ter ow anie w h o tel ac h 3*
(lokalny standard) wyżywienie 2 x

dziennie podczas części objazdowej
i All inclusive (3 posiłki dziennie,
przekąski + napoje) podczas wypoczynku w Varadero, opiekę polskojęzycznego pilota, OPIEKĘ DUCHOWĄ
KSIĘDZA, codzienne Msze Święte,
ubezpieczenie KL, NNW, BP, OC, OC
sportowa, sprzęt sportowy, składka
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DZIEŃ 9: PARK MONTEMAR - TRINIDAD
Śniadanie. Wyjazd do Parku Montemar – rejs po lagunie
zamieszkanej przez Indian Tainos. Msza Święta. Wizyta
na farmie krokodyli. Przejazd do hotelu w Trinidad.
Obiad w lokalnej restauracji. Nocleg.
DZIEŃ 10: TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO
Zwiedzanie Trinidad, jednego z najpiękniejsz ych
miast Kuby. Krótki odpoczynek w bar ze Canchanchara – degustacja lokalnego drinka przy dźwiękach
kubańskiej muzyki. Przejazd do Santa Clara i zwiedzanie mauzoleum bohatera rewolucji - Che Guevary.
Przystanek przy pomniku uśmiechniętego Papieża
- pierwszym, który stanął w miejscu publicznym, nie
na gruncie należącym do Kościoła, lecz do państwa.
Pomnik Papieża, odsłonięty w lutym 2008 r. jest darem
Stolicy Apostolskiej, przypominającym niezapomnianą
dla Kubańczyków Mszę Świętą odprawioną przez Jana
Pawła II na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego. Statua stanęła zaledwie pół kilometra od miejsca, w którym Ernesto Che Guevara na czele swojego
partyzanckiego odziału stoczył w grudniu 1958r. zwycięską bitwę z wojskami rządowymi Fulgencio Batisty,
przesądzającą o ostatecznej klęsce kubańskiego dyktatora. Msza Święta. Przejazd do Varadero, zakwaterowanie w hotelu przy plaży, z opcją wyżywienia all
inclusive. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 11-12: VARADERO - PLAŻOWANIE
Śniadanie. Wypoczynek all inclusive na plażach Varadero. Msza Święta (miejsce do uzgodnienia na miejscu).
DZIEŃ 13: VARADERO - WYLOT
Śniadanie, Msza Święta. Transfer na lotnisko w Hawanie, wylot.
DZIEŃ 14: PRZYLOT
Powrót do kraju. Zakończenie Pielgrzymki.
13 zł /os., materiały informacyjne nych napiwków 30 EUR/os. (płatne
(miniprzewodnik), pamiątki.
na Kubie gotówką).
Cena nie zawiera: kosz tów wiz y
K u b a ń s k i e j 10 0 z ł /o s . ( p ł a t n e
w biurze przy dopłacie), 460 USD/
os. obligatoryjnych kosztów realizacji programu i napiwków (płatne
w Meksyku gotówką), obligatoryj-

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

Uwagi:
1. Oferta została skalkulowana dla
grupy min. 30 osób pełnopłatnych.
2. Za pokój 3-osobowy w Meksyku
uważa się pokój z dwoma łóżkami
małżeńskimi.

pielgrzymki.konsorcjum.com.pl

P I E LG R Z Y M K I

PIELGRZYMKA NA KUBĘ

12 DNI

HAWANA – PINAR DEL RIO – PARK MONTEMAR – CIENFUEGOS – TRINIDAD – SANTA CLARA - VARADERO
DZIEŃ 1: WARSZAWA – HAWANA (KUBA)  
Zbiórka na lotnisku na 2 godz. przed wylotem. Przelot
do Hawany, zakwaterowanie w hotelu. Msza Święta.
Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 2: NOWA HAWANA
Śniadanie. Msza Święta. Zwiedzanie Nowej Hawany –
przejazd wzdłuż słynnego nadmorskiego bulwaru Malecón, Cmentarz Kolumba, Hotel Nacional, Plac Rewolucji (symbol najnowszej historii Kuby, gdzie Papież Jan
Paweł II w obecności Fidela Castro i innych osobistości
państwowych odprawił uroczystą Mszę Św., polecając
Bogu wszystkie kobiety kubańskie). Spacer po Cmentarzu im. Krzysztofa Kolumba, jednej z największych
nekropolii świata. Niektóre nagrobki w gąszczu miniaturowych greckich świątyń, kolumn, posągów to prawdziwe dzieła sztuki! Wolne popołudnie na samodzielne
spacery po Hawanie. Kolacja w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 3: STARA HAWANA – MUZEUM RUMU
Zwiedzanie Kapitolu, Parku Centralnego, Kościoła Św.
Franciszka z Asyżu, Pasażu Prado, Starówki - Plac Katedralny z Katedrą Niepokalanego Poczęcia i Św. Krzysztofa, gdzie Papież Jan Paweł II odprawił Mszę Św. dla
kapłanów, zakonników, seminarzystów i świeckich,
zaangażowanych w dzieła apostolskie. Mszę upamiętnia

(muzeum zamknięte w soboty, niedziele i dni świąteczne).
Czas wolny na zakupy. Powrót do hotelu. Msza Święta.
Nocleg.
DZIEŃ 4: PINAR DEL RIO – VIŇALES – REJS CUEVA DEL
INDIO (OK. 380 KM)
Śniadanie. Msza Święta. Wyjazd do prowincji Pinar
del Rio na zachodzie wyspy. Zwiedzanie Fabryki Cygar
w mieście Pinar del Rio. Przejazd do wpisanej przez UNESCO w Rejestr Światowego Dziedzictwa Kultury - Doliny
Tytoniowej Viñales w malowniczych górach Sierra de los
Órganos. Wizyta w fabryce tytoniu (zamknięte w soboty,
niedziele i dni świąteczne). Ogladanie „Muralu Prehistorii” – gigantycznego malowidła Mural de Prehistoria,
wykonanego w latach 60 XX wieku na zlecenie Fidela
Castro. Ilustruje ono ewolucję człowieka aż do ostatniego ogniwa rozwoju, jakim jest „człowiek socjalizmu”.
Rejs podziemną rzeką Cueva del Indio w jaskini, w której
w czasach hiszpańskiej kolonii ukrywali się zbiegli niewolnicy. Obiad w lokalnej restauracji. Powrót do hotelu
w Hawanie. Nocleg.
DZIEŃ 5: PARK MONTEMAR – WIOSKA INDIAN TAINO
– CIENFUEGOS - TRINIDAD (OK. 360 KM)
Śniadanie. Przejazd wzdłuż wybrzeża wyspy w kierunku
słynnej Zatoki Świń. Dziś będą mieli Państwo okazję

także niezwykła farma krokodyli. Przejazd do hotelu
w Trinidad. Po drodze zwiedzanie Cienfuegos, nazywanego kubańskim Paryżem. Założone przez francuskich
imigrantów, eleganckie, rozbudowane, tętniące życiem
miasto ze swoim historycznym centrum wpisane jest na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Katedra, Plac
Jose Marti oraz Palacio de Valle). Miasto zdecydowanie
wyróżnia się na tle innych kubańskich miast architekturą, zadbanymi i odnowionymi budynkami oraz dobrze
zaopatrzonymi sklepami. Obiad w lokalnej restauracji.
Msza Święta. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 6: TRINIDAD (OK. 83 KM)
Śniadanie. Przejazd z Cienfuegos na południe, w kierunku
Trinidadu, trasą pośród zachwycających pagórkowatych
krajobrazów. Miejscami szosa prowadzi brzegiem i można
wówczas podziwiać niedostępne zatoczki i plaże. Zwiedzanie Trinidadu, jednego z najpiękniejszych miast Kuby,
założonego przez hiszpańskiego podróżnika Diego Velazqueza. Miasto, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, uznane zostało
za zabytek narodowy, chroniony prawnie przed zalewem
tanich pamiątek i jaskrawych reklam. Wzbogaciło się
dzięki rozwojowi przemysłu cukrowego, dlatego okolica
zyskała miano Doliny Cukrowni (Valle de los Ingenios).
Spacer brukowanymi uliczkami pośród kamienic o pastelowej zabudowie. Odpoczynek w barze Canchanchara –
degustacja lokalnego drinka przy dźwiękach kubańskiej
muzyki. Msza Święta. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 7: SANTA CLARA – VARADERO NA WYBRZEŻU
KARAIBSKIM (OK. 355 KM)
Śniadanie. Przejazd do Santa Clara i zwiedzanie mauzoleum bohatera rewolucji - Che Guevary. Przystanek
przy pomniku uśmiechniętego Papieża - pierwszym,
który stanął w miejscu publicznym, nie na gruncie należącym do Kościoła, lecz do państwa. Pomnik, odsłonięty w 2008 r. jest darem Stolicy Apostolskiej, przypominającym niezapomnianą dla Kubańczyków Mszę
Świętą odprawioną przez Jana Pawła II. Statua stanęła
zaledwie pół kilometra od miejsca, w którym Ernesto
Che Guevara na czele swojego partyzanckiego odziału
stoczył w grudniu 1958r. zwycięską bitwę z wojskami
rządowymi Fulgencio Batisty, przesądzającą o ostatecznej klęsce kubańskiego dyktatora. Santa Clara zachwyca
ruchliwymi, tętniącymi życiem ulicami oraz kolorowymi
targami pełnymi świeżych owoców. Msza Święta.
Przejazd na wypoczynek, zakwaterowanie w hotelu przy
plaży, z opcją wyżywienia all inclusive na 4 noce.

wmurowana w katedrę pamiątkowa tablica. Szlak Hemingwaya - Hotel Ambos Mundos, w którym przez dziesięć
lat mieszkał autor powieści „Stary Człowiek i Morze”.
Obiad w ulubionym lokalu laureata nagrody Nobla –
Bodeguita del Medio. Plac Broni, Kościół Św. Franciszka
z Asyżu. Zwiedzanie „muzeum rumu”, połączone z degustacją i możliwością zakupu tego szlachetnego trunku

WYLOTY Z WARSZAWY (na zapytanie z innych lotnisk)
2020

10-21.01.2020

8890 zł

24.02-06.03.2020

8890 zł

11-22.01.2020

8890 zł

01-12.03.2020

8890 zł

28.01-08.02.2020

8890 zł

22.06-03.07.2020

8890 zł

12-23.02.2020

8890 zł

21.05-01.06.2020

8890 zł

19.02-01.03.2020

8890 zł

16-27.11.2020

8890 zł

TWOJE PODRÓŻE 2019-2020®

podziwiać piękno rezerwatu ekologicznego „Ciénaga
de Zapata”, gdzie znajduje się park narodowy „Montemar”. Gdy dotrzemy na miejsce, łódź zabierze nas na
rejs po Lagunie Skarbów położonej w malowniczym
otoczeniu kanałów wodnych i lasów. Celem wycieczki
jest Guama, odtworzona wioska Indian Taino zbudowana
na drewnianych palach nad wodą, gdzie znajduje się
Cena zawiera:
Bilet lotniczy – przelot linią Air France/KLM (z przesiadką
w jednym z europejskich portów lotniczych, z bezpłatnym
cateringiem na pokładzie, z opłatami lotniskowymi, bagażem głównym 23 kg/os. i podręcznym 12 kg/os.), transfer
lotnisko-hotel-lotnisko; zakwaterowanie w hotelach 3*
i 4* (lokalny standard); wyżywienie 2 x dziennie podczas
części objazdowej oraz All inclusive w Varadero podczas
części wypoczynkowej, bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, polskojęzyczną opiekę, OPIEKA DUCHOWA
KSIĘDZA, codzienne Msze Święte, ubezpieczenie KL 150
000 €, NNW 4000€, BP 400€, OC 50 000€, OC sportowa
10 000€, sprzęt sportowy 500€, materiały informacyjne

DZIEŃ 8-10: PLAŻOWANIE
Śniadanie. Wypoczynek all inclusive. Opcja wyżywienia All inclusive zawiera 3 posiłki (śniadania, obiady,
kolacje, przekąski, napoje bezalkoholowe i alkoholowe
lokalne). Msza Święta w sali hotelowej. Nocleg.
DZIEŃ 11: HAWANA - WYLOT
Śniadanie, Msza Święta. Transfer na lotnisko w Hawanie, wylot do Polski.
DZIEŃ 12: PRZYLOT DO POLSKI
Przylot do Polski. Zakończenie Pielgrzymki.

(mini przewodnik), wizę kubańską, składka na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
Cena nie zawiera:
Obligatoryjnych napiwków płatnych u pilota 40 EUR/
os., 110 EUR/os. obligatoryjnie na bilety wstępu i koszty
realizacji programu płatne u pilota, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%.
Pośrednictwo wizowe oraz wizy GRATIS!
Uwagi:
1.Istnieje możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego
400 USD/os.

2.Pielgrzymka skalkulowana jest na grupę min. 30 pełnopłatnych uczestników.
3.Przy wyjazdach na Kubę konieczne jest posiadanie
paszportu ważnego min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu do kraju.
4.Do rezerwacji i wizowania należy podać imię i nazwisko
takie jak w paszporcie, serię i numer paszportu, dokładną
datę urodzenia. Można również przesłać skan paszportu
(strona ze zdjęciem). Wprowadzenie poprawki w błędnie
podane dane w wizie to dodatkowy koszt 100 zł/os.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company
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P I E LG R Z Y M K I

PERU - PIELGRZYMKA

10 DNI

LIMA – PARACAS – NAZCA – CUSCO – ŚWIĘTA DOLINA INKÓW – MACHU PICCHU – JEZIORO TITICACA - LIMA
DZIEŃ 1: WARSZAWA - LIMA
Zbiórka na lotnisku na 2h przed wylotem. Odprawa
bagażowo-paszportowa. Wylot z Warszawy zgodnie
z rozkładem lotów. Po przylocie do Limy transfer do
hotelu. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 2: LIMA – PARACAS - NAZCA (OK. 476 KM)
O 03:45 podróż prywatnym transportem z Limy do Paracas. Śniadanie (pakiet śniadaniowy na wynos). Przejazd
do portu (07:45), z którego popłyniemy rejsem na wyspy
Ballestas (jeśli warunki pogodowe nie będą złe). Możliwość obserwacji z bliska lwów morskich, różnych gatunków ptaków morskich, takich jak peruwiańskie pelikany,
gujańskie kormorany a przy odrobinie szczęścia, słynne
peruwiańskie pingwiny. Podróż w stronę Nazca. Kolacja
w hotelu.

z najlepiej zachowanych osad Inków. Najbardziej znaną
budowlą jest nigdy nie ukończona „Świątynia Słońca”.
Obiad na trasie zwiedzania. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 6: CUSCO – MACHU PICCHU (OK. 400 KM)
Śniadanie. Transfer na stację Poroy, przejazd pociągiem
ekspedycyjnym do Aguas Calientes (3,5h).
Przejazd autokarem do Machu Picchu (w języku keczua-

DZIEŃ 3: NAZCA (OK. 648 KM)
Po śniadaniu czas wolny, możliwość spaceru po wiosce
z przewodnikiem.
Opcjonalnie transfer na lokalne lotnisko i 35-minutowy lot
(w zależności od warunków pogodowych) nad płaskowyżem
Nazca, na którego terenie znajdują się słynne linie, o niezbadanym do dziś pochodzeniu. Powstały ponad 2000 lat
temu i wciąż nie poddają się siłom czasu i pogody. Przedstawiają zwierzęta, ptaki oraz idealne w kształcie figury
geometryczne. Niewykluczone, że linie z Nazca mają znaczenie religijne. Piktogramy zwierzęce symbolizują w wielu
kulturach płodność, co sprawiło, że mieszkańcy płaskowyżu oddawali im cześć z tego powodu. Inni twierdzą, że
linie z Nazca mają sens astronomiczny i tworzą swoisty
kalendarz nieba. Ostatnią zaś tezą jest, iż linie mogły być
oryginalnymi, choć „zwyczajnymi” dziełami sztuki, które
rysowano dla bogów oglądających świat z niebios.
Cena 120 USD/os.
Obiad w hotelu. Wieczorem ok. 20.50 nocny przejazd komfortowym autokarem (z rozkładanymi siedzeniami i stoliczkami) do Cusco. Przyjazd na miejsce ok. 11:30 rano.
DZIEŃ 4: CUSCO (OK. 22 KM)
Zakwaterowanie w hotelu. Czas na odświeżenie po
nocnej podróży.
Zwiedzanie histor ycznego centrum Cusco. Miasto
nazwane przez Inków „Pępkiem Świata”, długi czas
było ich Królestwem. Do dziś w mieście pozostał y
domy zbudowane bez zaprawy, które później hiszpańscy konkwistadorzy wykorzystywali do budowy kościołów. Odwiedzimy Świątynię Słońca Coricancha/Santo
Domingo i Katedrę (biletu wstępu w cenie). Następnie
przeniesiemy się do pobliskich ruin Sacsayhuaman,
Qengo – centrum religijnego poświęconego Bogu Viracocha. Odwiedzimy inkaskie twierdze w Puca-Pucara
oraz Tambomachay, z leczniczą wodą spływającą spiętrzonymi tarasami. Miejsce to, związane z kultem wody,
uznawane jest za miejsce rytualnej kąpieli Najwyższego
Inki.
Powrót na kolację do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 5: CUSCO – ŚWIĘTA DOLINA INKÓW (OK. 68 KM)
Śniadanie. Przejazd do Pisaq, niewielkiej wsi w Andach,
zamieszkałej już w czasach Inków, w której zachowały
się domy w stylu kolonialnym. Na gwarnym rynku można
spotkać Indian z lamami oraz kupić oryginalne, lokalne
wyroby i pamiątki. Następnie zwiedzanie inkaskiej fortecy
Ollantaytambo. Strategicznie usytuowana w północnej
części tzw. Świętej Dolinie Inków w Peru, jest jedną

WYLOTY Z WARSZAWY
2019-2020

30

15-24.10.2019

10 690 zł

16-25.09.2020

10 690 zł

20-29.05.2020

10 690 zł

06-15.10.2020

10 690 zł

22.06-01.07.2020

10 690 zł

14-23.10.2020

10 690 zł

TWOJE PODRÓŻE 2019-2020®

DZIEŃ 7: CUSCO – RAQCHI – ANDAHUAYLILAS - PUNO
Śniadanie. Przejazd busem do Puno (380 km, w godz.
08:00-17:00).
Podróż w przepięknej scenerii Andów, urokliw ych
małych wiosek oraz pól z pasącymi się alpakami i lamami
zakończymy w Puno. Po drodze, z punktu widokowego
La Raya (4335m) będziemy mogli podziwiać ośnieżone
Andy. Zatrzymamy się w Raqchi, aby odwiedzić Świątynię Viracocha - jedyną inkaską świątynię, w której
użyto gliny jako materiału budowlanego. W Andahuaylilas nawiedzimy słynny kościół wybudowany w XVII w.
przez Jezuitów, nazywany Kaplicą Sykstyńską Ameryki
Południowej.
Przystanek na obiad w miejscowości Sicuani, w której
można zwiedzić małe warsztaty przerabiające wełnę
alpak i skóry lam. Zakwaterowanie w hotelu w Puno
– mieście położonym na wybrzeżu Jeziora Titicaca.
Nocleg.
DZIEŃ 8: PUNO – JEZIORO TITICACA: WYSPY UROS
I TAQUILE - LIMA
Śniadanie. Nasza wyprawa łodzią rozpocznie się od
Wysp Uros i Taquile na najwyżej położonym, żeglownym jeziorze świata - Titicaca. Wyspa Uros zbudowana
jest z trzcin zamocowanych na kłodach i powiązanych
ze sobą powrozami. Głównym zajęciem mieszkających
tu ludzi, posługujących się językiem keczua i aymara,
jest rybołówstwo i rękodzieło.
Obiad na Taquile.
Spacer po Wyspie Taquile, której mieszkańcy kultywują
zwyczaje dawnych kultur, takich jak życie w komunie,
w której wszystko jest wspólne. Kobiety i mężczyźni
utrzymują się z włókiennictwa; to tutaj powstają tradycyjne stroje, uznawane za najpiękniejsze w całym
Peru. Tutaj czerwony kolor gleby kontrastuje z głębokim błękitem jeziora Titicaca, a ośnieżone szczyty
pasma Cordillera Real majaczące w oddali dopełniają
ten wspaniały widok. Po południu przejazd na lotnisko
i przelot do Limy. Transfer i zakwaterowanie w hotelu
w Limie. Nocleg.

-stary szczyt) - ruin najsłynniejszego inkaskiego miasta
z XVw., usytuowanego na zboczach góry. To najlepiej
zachowane miasto z XV w., pełniło funkcję głównego
centrum ceremonialnego, ale także gospodarczego
i obronnego. Zamieszkiwali je kapłani, przedstawiciele inkaskiej arystokracji, żołnierze oraz opiekunowie
tutejszych świątyń.Miasto składało się z dwóch części:
górnej, zwanej hanman, w której znajdowały się: Świątynia Słońca, Grobowiec Królewski, Pałac Królewski oraz
Intihuatana, największa Inkaska Świętość. W Dolnej zaś
części mieściły się domy mieszkalne kryte strzechą oraz
warsztaty produkcyjne.
Machu Picchu nigdy nie zostało odkryte przez hiszpańskich konkwistadorów. Przez wieki miasto było ukryte
w dżungli, aż do odkrycia w 1911 roku przez archeologa
Hirama Binghama. W 2007 roku obiekt został ogłoszony
jednym z siedmiu nowych cudów świata. Oprowadzanie
z przewodnikiem po ruinach daje wyobrażenie jak miasto
musiało wyglądać w przeszłości. Powrót pociągiem do
Cusco. Kolacja w hotelu. Nocleg.
Cena zawiera:
Bilet lotniczy Warszawa-Lima-Warszawa (bezpłatny
catering na pokładzie samolotu), bilet na lot lokalny
Puno-Lima, opłaty lotniskowe, transfery lądowe klimatyzowanym busem/autokarem, zakwaterowanie
w hotelach 3*(lokalny standard) wyżywienie według
programu, zwiedzanie według programu, bilet na pociąg
do/z Machu Picchu, opiekę polskojęzycznego przewodnika, ubezpieczenie od chorób przewlekłych, NW

DZIEŃ 9: LIMA
Śniadanie. Czas wolny. Obiad w hotelu.
Po południu zwiedzanie miasta, odkrywanie Miraflores i San
Isidro, nowoczesnych dzielnic Limy oraz historycznego centrum, wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.
Kilkanaście dobrze zachowanych budynków z różnych epok,
mix przeszłości z teraźniejszością, jest charakterystyczną
cechą tej stolicy.
Nawiedzenie Katedry i Klasztoru San Francisco (bilety
wstępu są zawarte w cenie). Jest to największy zespół
kościelny pochodzący z epoki kolonialnej. Jego przednia
fasada uważana jest za najpiękniejszą fasadę kościelną
w Limie. Ulokowany przy Plaza de Armas zespół jest
uważany za najwybitniejsze dzieło baroku peruwiańskiego. Jest to jednocześnie najczęściej odwiedzany
kościół Limy. Będąc w kościele, warto zajrzeć także do
katakumb, w których spoczywają szczątki hiszpańskiego
konkwistadora Pizarro. Transfer na lotnisko na 3h przed
wylotem. Wylot do Polski.
DZIEŃ 10: WARSZAWA
Powrót do Polski. Zakończenie Pielgrzymki.

i KL, bagaż, materiały informacyjne (mini przewodnik),
opiekę duchową księdza, Msze Święte (w miarę możliwości i dostępności miejsc), materiały informacyjne.
Cena nie zawiera:
Obligatoryjnych kosztów realizacji programu, napiwków i biletów wstępu 150 USD/os. płatne do pilota na
miejscu gotówką, opcjonalnego lotu nad płaskowyżem
Nasca 120 USD/os., napojów do obiadów i kolacji, obli-
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gatoryjnej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
13 zł płatne w biurze przy dopłacie.
UWAGI:
1. O ferta została skalkulowana dla grupy min. 25 osób
pełnopłatnych.
2. N ie są wymagane szczepienia ochronne, nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne.

pielgrzymki.konsorcjum.com.pl
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ARGENTYNA – BRAZYLIA PIELGRZYMKA
OPCJONALNIE URUGWAJ

11 DNI

BUENOS AIRES – LUJAN – PAMPA – WODOSPADY IGUAZU – SAO PAULO – APERECIDA – PARATY – RIO DE JANEIRO
MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE – BUENOS AIRES
DZIEŃ 1: WYLOT
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylotem.
Odprawa bagażowo-paszportowa i przelot do Argentyny.
DZIEŃ 2: BUENOS AIRES (ARGENTYNA)
Przylot w godzinach porannych i powitanie na lotnisku
międzynarodowym Ezeiza w Buenos Aires. Przejazd do
hotelu i zakwaterowanie. Śniadanie.
Zwiedzanie stolicy Argentyny - Plaza de Mayo, Avenida
de Mayo, siedziba rządu Casa Rosada, Katedra Metropolitalna, Colón Theatre (Opera House). Odwiedzimy kilka
dzielnic Buenos Aires: San Telmo z najbardziej prestiżowymi „barami tango”, tradycyjną, barwną dzielnicę
La Boca, słynącą z ulicznych występów tancerzy tango
oraz arystokratyczną i handlową dzielnicę Recoleta, ze
słynnym cmentarzem, na którym spoczywa Evita Perón.
W czasie zwiedzania miasta odwiedzimy także miejsca
związane z Papieżem Franciszkiem.
Za dodatkową opłatą 90 USD/os. wieczorem zapraszamy
do eleganckiej restauracji na kolację połączoną z pokazem Tango. Oprócz degustacji argentyńskich, wyśmienitych potraw i wybornego wina z Nowego Świata będą
Państwo mogli podziwiać to, z czego tak bardzo słynie
boskie Buenos Aires – zmysłowe tango show w wykonaniu profesjonalnych tancerzy!
DZIEŃ 3: BUENOS AIRES – LUJAN – PAMPA – BUENOS
AIRES
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Lujan – miejscowości, w której znajduje się najsłynniejsze Sankturarium
Maryjne w Argentynie. Nawiedzenie Sanktuarium, Msza
Święta. Następnie przejazd wgłąb pampy. Będzie to okazja do spotkania z gauchos. Jest to argentyński odpowiednik cowboy’ów. Dla chętnych opcjonalnie wycieczka
konna. Powrót do Buenos Aires. Nocleg.
DZIEŃ 4: BUENOS AIRES – WODOSPADY IGUAZU (PO
STRONIE ARGENTYŃSKIEJ)
Śniadanie w hotelu. Transfer na lokalne lotnisko i przelot do Puerto Iguazu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Przejazd w kierunku wodospadów Iguazú. Iguazú
to w języku Indian mieszkających dawniej na tych terenach “wielka woda”. Podziwianie wodospadów po stronie
argentyńskiej. Tysiące metrów sześciennych spadającej
wody na sekundę, wspaniałe, zapierające dech w piersi
widoki oraz potężny huk wody powodują że wrażenia te
na długo zostaną w pamięci! Spacer pomostami pozwala
podziwiać wspaniały, panoramiczny widok kaskad spadających w przepaść, gdzie nieustannie rozpylane są
kropelki wody, tworząc na niebie przepiękne tęcze.
Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5: WODOSPADY IGUAZU (PO STRONIE BRAZYLIJSKIEJ)
Śniadanie w hotelu. Przejazd w kierunku wodospadów Iguazú. Dziś odwiedzimy wodospady po stronie brazylijskiej,
spośród których najbardziej znane to Wodospad Floriano,
Deodoro, Benjamin Constant, Unión i Diabelska Gardziel.
To bez wątpienia jeden z najwspanialszych cudów natury
i nie bez przyczyny został wpisany na listę Światowego

WYLOTY Z WARSZAWY
2019-2020

13-25.01.2020
27.01-08.02.2020
03-15.02.2020
10-22.02.2020

13 990 zł
13 990 zł
13 990 zł
13 990 zł

17-29.02.2020
20.04-02.05.2020
16-28.11.2020

13 990 zł
14 990 zł
13 990 zł
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Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 6: FOZ DO IGUAZU – SAO PAULO – APERECIDA PARATY
Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko i przelot do Sao
Paulo. Następnie przejazd do Aparecidy. Znajduje się
tam jedno z najsłynniejszych brazylijskich Sanktuariów,
w którym czci się Matkę Boską z Aparecidy, patronkę
Braz ylii. Nawiedzenie Sank tuarium, Msza Święta.
Następnie przejazd do Party, gdzie będzie możliwość
spędzenia nocy w typowej pousada. Jest to najlepszy
sposób, aby poczuć klimat tego miejsca. Nocleg.
DZIEŃ 7: PARATY – RIO DE JANEIRO
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu spacer uliczkami
zabytkowego Starego Miasta. Następnie przejazd do
Rio de Janeiro. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 8: RIO DE JANEIRO
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta. Wjazd na Corcovado, zwane Garbatą Górą, które zachwyca monumentalnym posągiem Chrystusa (38 m.) z rozłożonymi
ramionami tworzącymi znak krzyża. Pomnik, któr y
został wybrany jednym z nowych siedmiu cudów świata,
przyciąga corocznie tysiące zwiedzających i wznosi się
na wysokości 710 m.n.p.m. Czas na podziwianie malowniczej zatoki Guanabara. Wjazd kolejką na Głowę Cukru
(396 m n.p.m.), z której roztacza się wspaniała panorama
miasta. Przekonamy się jak fantastycznie położone jest
Rio de Janeiro, ile zatok wcina się w ląd, ile wysepek
usytuowanych jest w pobliżu wybrzeża, ile wierzchołków gór wypiętrza się ponad dzielnicami. Tu każdy, kto
ma aparat fotograficzny, może być artystą. W którąkolwiek stronę nie skierować obiektywu, wszędzie jest
pięknie, wręcz cudownie. Obiad (churrascaria; duży
wybór mięs z grilla, serwowanych prosto ze szpady - to
słynne brazylijskie Churrasco a Rodizio. Dodatki: ryż,
frytki, warzywa). Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 9: RIO DE JANEIRO
Śniadanie. Proponujemy wybrać się na zakupy i samodzielne poznawać uroków wspaniałego Rio de Janeiro.
Ipanema i Copacabana są znane na całym świecie, ciągną
się kilometrami i zapraszają do wypoczynku w promieniach gorącego brazylijskiego słońca. Spacery wzdłuż
rozległego wybrzeża z malowniczymi zatokami, wysepkami oraz rysujące się w tle strome wzgórza porośnięte
zielonym, tropikalnym lasem gwarantują wymarzony
odpoczynek. Rio to nie tylko piękna przyroda, ale także
restauracje serwujące wyśmienite dania brazylijskiej
kuchni, puby, w których kwitnie życie nocne, dziesiątki
eleganckich sklepów oraz raj dla miłośników surfingu
i innych sportów wodnych. W Rio de Janeiro nie sposób
się nudzić. Miasto żyje w rytmach samby, przechodnie
tańczą na ulicach, gdy tylko usłyszą muzykę i zachęcają
do wspólnej zabawy. Nocleg w hotelu.

OPC JONALNIE

– PR ZED ŁUŻENIE PIELGR Z YMKI O W YCIEC ZKĘ
D O U R U G W A J U 3 D N I/2 N O C E.
DZIEŃ 1: BUENOS AIRES - COLONIA DEL SACRAMENTO MONTEVIDEO (URUGWAJ)
Śniadanie. Przejazd promem do Colonii Sacramento
w Urugwaju. Miasto to prawdziwa perła XVII wiecznej
Ameryki. Założone przez Portugalczyków nad rzeką
Rio de la Plata, po przeciwnej do Buenos Aires stronie
rzeki. Zapraszamy na zwiedzanie historycznego centrum – Barrio Historico (Dzielnica Zabytkowa), które
jako jedyny obiekt w Urugwaju zostało wpisane do na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Transfer do
Montevideo. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
DZIEŃ 2: MONTEVIDEO (URUGWAJ)
Śniadanie. Zapraszamy na wycieczkę po stolicy Urugwaju – Montevideo. Miasto leży na wschodnim brzegu
La Platy. Zwiedzanie rozpoczniemy od Starego Miasta
będącego pamiątką po czasach kolonialnych. Spacer
zaczniemy od placu Matriz, na któr ym znajduje się
pierwsza fontanna zaopatrującą miasto w wodę pitną
w czasach kolonialnych. Przejdziemy przez sł ynną
Puerta de la Ciudadela – będącą wejściem do części kolonialnej stolicy. Cytadela była najważniejszym
bastionem obrony militarnej półwyspu. Usytuowana jest
na Placu Niepodległości, na którym wznosi się pomnik
największego bohatera narodowego Urugwaju - Jose
Artigasa. Następnie zobaczymy takie obiekty jak Katedrę NMP, Ratusz, Solis Theatre, Pałac Salvo i Estevez.
Następnie przeniesiemy się na główny deptak miasta
– Avenida 18 de Julio (Aleja 18 lipca), wzdłuż którego
wznoszą się ważne budynki kulturalne, jak Biblioteka
Narodowa czy Universidad de la República (Uniwersytet
Republiki) bary i restauracje. Czas wolny do dyspozycji
uczestników. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 3: MONTEVIDEO - PUNTA DEL ESTE – BUENOS
AIRES
Śniadanie. Transfer z Montevideo do Punta del Este – jednej z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych
i uzdrowiskowych Urugwaju, położonej na półwyspie
o tej samej nazwie. Zapraszamy na zwiedzanie kurortu,
dzielnic mieszkaniowych oraz najpopularniejszych plaż
– Mansa i Brava. Następnie czas wolny do dyspozycji
uczestników wycieczki. Transfer do Montevideo. Przesiadka na prom i rejs z Montevideo do Buenos Aires.

DZIEŃ 10: RIO DE JANEIRO
Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek. Następnie przejazd na lotnisko w Rio de Janeiro. Wylot do Polski.
DZIEŃ 11: WARSZAWA
Przylot do Polski. Zakończenie Pielgrzymki.
Cena zawiera:
bilet lotniczy Warszawa-Buenos Aires/Rio de Janeiro-Warszawa (z przesiadką; z posiłkami na pokładzie,
z bagażem podręcznym i głównym w cenie biletu) oraz
loty lokalne, zakwaterowanie w hotelach 3* i 4*, wyżywienie wg programu, wszystkie niezbędne transfery lądowe
klimatyzowanym autokarem, ubezpieczenie KL, NNW, BP,
OC, OC sportowa, sprzęt sportowy, opiekę polskojęzycznych, lokalnych przewodników, materiały informacyjne

(miniprzewodnik), składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os., opiekę duchową Księdza, Msze Święte
(codziennie lub w miarę dostępności miejsc).
Cena nie zawiera:
Obligatoryjnych kosztów realizacji programu, napiwków i biletów
wstępu 150 USD/os. płatne do pilota na miejscu gotówką, opcjonalnego lotu nad płaskowyżem Nasca 120 USD/os., wycieczek
oznaczonych jako opcjonalne, napojów do obiadów i kolacji, obli-

gatoryjnej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł płatne
w biurze przy dopłacie, wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych
w punkcie „cena zawiera”.
U W A G I:
1. O ferta została skalkulowana dla grupy min. 30 osób
pełnopłatnych.
2. N ie są wymagane szczepienia ochronne, nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne.
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PIELGRZYMKA KALIFORNIA 16 DNI
LOS ANGELES – THE O.C. – SAN DIEGO – PALM SPRINGS – PHOENIX – SEDONA – PARK NARODOWY GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – PAGE/LAKE POWELL
– KANAB – PARK NARODOWY BRYCE CANYON – PARK NARODOWY ZION – LAS VEGAS – DEATH VALLEY – MAMMOTH LAKES – PARK NARODOWY YOSEMITE
– SAN FRANCISCO – PÓŁWYSEP MONTEREY/CARMEL – CENTRAL COAST – SANTA BARBARA – MALIBU – BEVERLY HILLS – LOS ANGELES
czającą park pustynią. Podziwianie formacji skalnych
uformowanych przez wiatr, wodę i czas. Po południu
przejazd do Las Vegas, stolicy światowej rozr y wki.
Zakwaterowanie w hotelu Luxor Las Vegas lub o podobnym standardzie. Nocleg.
DZIEŃ 8: LAS VEGAS
Dzisiejszy dzień przeznaczony jest na zwiedzanie miasta. Las Vegas oferuje wiele atrakcji, z których można
i warto skorzystać: światowej sławy sklepy, kasyna.
Można też udać się na spacer lub spokojnie spędzić czas
nad basenem korzystając z kąpieli słonecznej.
DZIEŃ 9: LAS VEGAS – PARK NARODOWY DEATH VALLEY
– FRESNO/ VISALIA
Dzień rozpoczniemy od postoju przy jednej z ikon Las
Vegas – słynnym znaku „Las Vegas welcome”. Następnie przejazd przez Dolinę Śmierci, najgorętsze miejsce
na Ziemi, do kurortu narciarskiego Mammoth Lakes,
położonego w górach Sierra Nevada (miejsce noclegu
może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i drogowych. W takim wypadku miejscem
noclegu będzie Fresno lub Visalia – dotyczy to okresu
od października do maja).
Zakwaterowanie w hotelu Mammoth Mountain Inn lub
Visalia lub o podobnym standardzie.

DZIEŃ 1: WARSZAWA – LOS ANGELES
Przybycie uczestników Pielgrzymki na 2 godziny przed
wylotem na lotnisko w Warszawie (Okęcie). Odprawa
paszpor towo-bagażowa. Wylot do Los Angeles. Po
przylocie transfer do hotelu Holiday Inn Anaheim lub
o podobnym standardzie. Nocleg.
DZIEŃ 2: LOS ANGELES – THE O.C. - SAN DIEGO – LOS
ANGELES
Spotkanie uczestników w recepcji hotelu o godz. 7:30,
wyjazd o 8:00. Przejazd do San Diego przez San Juan
i San Clemente. Po drodze nawiedzenie Misji San Juan
Capistrano, Msza Święta. Misja została założona w 1776
roku przez hiszpańskich katolików z Zakonu Franciszkańskiego. Po dotarciu do San Diego zwiedzanie miasta,
wizyta w malowniczej wiosce Seaport. Po południu czas
na odpoczynek. Wieczorem powrót do Los Angeles.
DZIEŃ 3: LOS ANGELES – PALM SPRINGS – PHOENIX
Wyjazd z Los Angeles, podróż przez pasmo górskie San
Jacinto i pustynny kurort Palm Springs. Przejazd do Phoenix, stolicy stanu Arizona. Zakwaterowanie w hotelu
WeKoPa Resort lub o podobnym standardzie. Nocleg.
DZIEŃ 4: PHOENIX – SEDONA – PARK NARODOWY GRAND
CANYON
Przejazd pustynią Sonora, gdzie rosną unikalne rośliny –
kaktusy (Saguaro Cacti). Dalej przejazd do miejscowości
Sedona. Podziwianie spektakularnego krajobrazu, nazywanego często „Krainą Czerwonych Skał”. Następnie kontynuacja podróży przez Oak Creek Canyon do Parku Narodowego
Grand Canyon – jednego z 7 Cudów Natury. Zakwaterowanie

WYLOTY Z WARSZAWY
2019-2020

07-22.09.2019
12-27.10.2019
16.11-01.12.2019
11-26.01.2020
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11 190
11 190
11 190
11 190

zł
zł
zł
zł

08-23.02.2020
14-29.03.2020
05-20.09.2020

11 190 zł
11 190 zł
11 190 zł

TWOJE PODRÓŻE 2019-2020®

w hotelu Yavapai West lub o podobnym standardzie. Nocleg.
DZIEŃ 5: PARK NARODOWY GRAND CANYON – MONUMENT
VALLEY – PAGE
Dzień rozpoczniemy od podróży do rezerwatu Indian
Navajo, przejazd obok Cameron przez Pstrą Pustynię
(Painted Desert) do pięknego Monument Valley (słynna
Dolina Pomników), jednego z symboli Zachodnich Stanów. Po południu przyjazd do miasta Page w regionie
Lake Powell. Wieczorem czas wolny na wypoczynek.
Zakwaterowanie w hotelu Best Western Viev of the Lake
lub o podobnym standardzie. Nocleg.
DZIEŃ 6: PAGE/LAKE POWELL – PARK NARODOWY BRYCE
CANYON
Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od zwiedzania potężnej
zapory Glen Canyon, drugiej najwyższej tamy łukowej
w Ameryce. Będziemy mieli okazję podziwiania niesamowitej panoramy Jeziora Powell. Przyjazd do stanu
Utah, krainy Mormonów. Przejazd przez miasto Kanab
do Bryce Canyon, słynnego ze swoich licznych „rzeźb”
z piaskowca, utworzonych przez wiatr. Wieczorem, jeśli
pogoda pozwoli, będziemy podziwiać rozgwieżdżone
niebo oraz rozgrzewać się w blasku i aromacie sosen
palących się w ognisku. Zakwaterowanie w hotelu Ruby’s
Inn lub o podobnym standardzie. Nocleg.
DZIEŃ 7: PARK NARODOWY BRYCE CANYON – PARK
NARODOWY ZION – LAS VEGAS
Przejazd do Parku Narodowego Zion słynnego ze swoich
wspaniałych kanionów, wiszących ogrodów, wodospadów i pionowych ścian skalnych kontrastujących z otaCena zawiera:
Przelot na trasie Warszawa – Los Angeles – Warszawa (przez
jeden z europejskich portów lotniczych), transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w podanych hotelach lub podobnych, bilety wstępów
do Parków Narodowych, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/
przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota na
całej trasie, opiekę duchową Księdza, wszelkie stanowe i lokalne
taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny,

DZIEŃ 10: FRESNO/VISALIA – PARK NARODOWY YOSEMITE
Dzień powita Nas niesamowitym wschodem Słońca
(Opcjonalnie: wjazd kolejką linową na Mommoth i śniadanie z oszałamiającym widokiem na okolicę i na Californię). Spędzenie dnia w Parku Narodowego Yosemite
– mieszane lasy sosnowo – sekwojowe i wodospady.
Podziwianie El Capitan (największej masy granitu na
świecie) i Half Dome (najbardziej stromej góry w Amer yce Północnej). Nocleg w Yosemite Gateway Area.
Zakwaterowanie w hotelu Baymont Inn & Modesto Hotel
lub o podobnym standardzie.
Zimowa trasa przez Przełęcz Tioga może być zamknięta
z powodu warunków pogodow ych lub drogow ych,
w takim przypadku będziemy nocować w Fresno lub
Visalia, a wizyta w Mammoth Lakes nie będzie możliwa (zimowa trasa dotyczy wszystkich wyjazdów od
października do maja)
DZIEŃ 11: PARK NARODOWY YOSEMITE – SAN FRANCISCO
Wcześnie rano wyjazd w kierunku San Francisco. Przejazd drogą prowadzącą przez rolniczą dolinę Kalifornii.
Po przyjeździe do San Francisco zwiedzanie miasta.
Możliwość wykupienia nocnej wycieczki po mieście.
Widok na wyspę Alcatraz, gdzie znajduje się najsłynniejsze na świecie więzienie.
Zakwaterowanie w hotelu Hilton Union Square lub
o podobnym standardzie. Nocleg.
DZIEŃ 12: SAN FRANCISCO (DOLINA NAPA)
Cały dzień przeznaczony jest na czas wolny, który wykorzystać można na zwiedzanie miasta (zwiedzanie z polskim pilotem, poruszanie się po mieście komunikacją
miejską). Istnieje możliwość wykupienia opcjonalnych
wycieczek do Doliny Napa znanej na całym świecie
z doskonałych winnic i pięknych krajobrazów. Propo-

ubezpieczenie ubezpieczenie KL, NNW, BP, OC, OC sportowa,
bagaż sportowy.
Cena nie zawiera:
Wizy wjazdowej, wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków
(możliwość dokupienia pakietu śniadań w wysokości 340 USD/
osoba), kosztów realizacji programu płatnych na miejscu oraz
napiwki dla kierowcy: 220 USD/osoba, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobi-
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stej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień),
obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach
z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 30 osób
pełnopłatnych.

Terminy i ceny dla grup do potwierdzenia.
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nujemy także przejażdżkę kolejką linową w Fisherman
Wharf, gdzie można się cieszyć smakami San Francisko
(owoce morza, słynne chleby na zakwasie chlebowym,
wyśmienita czekolada), pospacerować i podziwiać wylegujące się foki, odwiedzić Union Square, aby zrobić
zakupy w domu towarowym Macy’s. Powrót do hotelu
na nocleg.
DZIEŃ 13: SAN FRANCISCO – PÓŁWYSEP MONTEREY
– CARMEL – CENTRAL COAST
Wyjazd z San Francisco, przejazd przez Półwysep Monterey znany ze wspaniałych domów i pięknych plaż.
Nasza podróż biegnie historyczną Cannery Row, przez
urokliwą miejscowość Carmel, która słynie z zabytkowych domów, ekskluzywnych galerii i niepowtarzalnych
sklepów oraz Paso Robles – krainę kowbojów i winnic.
Zatrzymamy się także aby nawiedzić Misje Carmel. Zwie-

dzać będziemy takie obiekty jak: dziedzińce, bazylika,
cmentarz indyjski i muzea. Nocleg w urokliwym miasteczku Central Coast w hotelu Radison Santa Maria lub
o podobnym standardzie. Nocleg.
DZIEŃ 14: CENTRAL COAST – SANTA BARBARA – MALIBU
– BEVERLY HILLS – LOS ANGELES
Przejazd do Santa Barbara przez dolinę Santa Ynez.
Po przyjeździe na miejsce nawiedzimy Santa Barbara
Old Mission. Misja Św. Barbary została ustanowiona
w święto Świętej Barbary 4 grudnia 1786 roku i była
dziesiąta z dwudziestu jeden misji kalifornijskich
założonych przez hiszpańskich franciszkanów. Ponad
200 lat później Misja pozostaje głównym kulturalnym
i historycznym symbolem miasta Santa Barbara. Dom
wspólnoty braci franciszkańskich, piękny kościół z dużą
i aktywną parafią, muzeum i sklep z pamiątkami, cmen-

tarz i mauzoleum, i dwanaście akrów pięknie zaprojektowanych ogrodów. W dniu dzisiejszym można skorzystać
z opcjonalnego lunch na molo lub przejażdżki rowerowej po plaży. Po przyjeździe do Los Angeles zwiedzanie głównych atrakcji miasta: Mann’s Chinese Theater,
Sunset Strip, Hollywood i Beverly Hills. Zakwaterowanie
w hotelu Custom Hotel lub o podobnym standardzie.
Nocleg.
DZIEŃ 15: LOS ANGELES – WARSZAWA
Wyk waterowanie w hotelu. Wczesna Msza ś więta
w katedrze w Los Angeles. Transfer na lotnisko na wylot
do Warszawy.
DZIEŃ 16: WARSZAWA
Przylot do Warszawy. Zakończenie Pielgrzymki.

MOŻLIWE WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
REJS PO SAN DIEGO ok. 22 USD/osoba dorosła,

INDIAŃSKA PRZYGODA ORAZ WEJŚCIE NA SKYWALK ok. 339 USD/os.,

LOT HELIKOPTEREM NAD WIELKIM KANIONEM ok. 219 USD/osoba,

REJS PO ZATOCE W SAN FRANCISCO ok. 29 USD/os.,

LOT NAD WIELKIM KANIONEM I PRZEZ MONUMENT VALLEY ok. 399 USD/os.,

NOCNA WYCIECZKA PO SAN FRANCISCO oraz kolacja ok. 59 USD/os.,

WYCIECZKA PO MONUMENT VALLEY ok. 39 USD/os.,

P OR A NN A P R Z E J A Ż DŻ K A R O W E R A MI P R Z E Z MO S T G OL DE N G AT E I W IZ Y TA
W SAUSALITO ok. 42 USD/os.,

WYCIECZKA PO KANIONIE ANTELOPE ok. 39 USD/os.,
OBIAD I POKAZ W STYLU KOWBOJSKIM (tylko sezon letni) ok. 36 USD/os.,
LAS VEGAS NOCĄ ok. 29 USD/os.,
PRZEJA ZD Z PROFES JONAL N Y M K IEROWCĄ P O AU T OS T R ADZIE W L AS VEGAS
ok. 99 USD/os.,
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MOLO W SANTA MONICA I OBIAD ok. 36 USD/os.,
DISNEYLAND ok.139 USD/os.
WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM DO WODOSPADÓW W PARKU YOSEMITE ok.39 USD/os.,
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HAWAJE

17 DNI

PIELGRZYMKA SZLAKIEM MIEJSC ZWIĄZANYCH Z OSOBĄ MISJONARZA OJCA DAMIANA
LOS ANGELES – DISNEYLAND – WODNY ŚWIAT W SAN DIEGO – LAS VEGAS – TAMA HOOVERA I PARK NARODOWY WIELKIEGO KANIONU – LOS ANGELES
– HAWAJE – OAHU – PEARL HARBOR-HAWAJE – MOLOKAI – OAHU – HAWAJE
DZIEŃ 1: WARSZAWA – LOS ANGELES
Przybycie na lotnisko w Warszawie dwie godziny przed
wylotem, spotkanie z pilotem. Odprawa bagażowo-paszportowa a następnie przelot do Los Angeles z międzylądowaniem. Po przylocie na miejsce grupę powita przedstawiciel lokalnego kontrahenta. Transfer do hotelu na nocleg.

z Ojcem Damianem – Opiekunem Trędowatych. Przyjazd na półwysep Kalaupapa i zwiedzanie wioski pod tą
samą nazwą(zabudowania mieszkalne, fragmenty szpitala). Modlitwa w Kościele pod wezwaniem Św. Józefa,
wizyta w muzeum a następnie przejazd do Kalawao
z Kościołem Św. Filomeny oraz grobowcem z relikwiami
O.Damiana. Czas na refleksje wśród pięknych, ale dzikich plenerów wyspy. Lunch na ‚wolnym powietrzu’. Po
południu powrót na wyspę Oahu. Nocleg.

DZIEŃ 2: DISNEYLAND (OK. 86 KM)
Śniadanie. Transfer (bezpłatny) z hotelu do Disneylandu
na cały dzień pełen atrakcji (całodniowe bilety wstępu do
1 z parków rozrywki w cenie). Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 13: HAWAJE – OAHU
Śniadanie. Odpoczynek i plażowanie w słynnym rezerwacie przyrody - Zatoce Hanauma Bay. Kąpiel oraz
„snorkowanie” (maska, rurka i płetwy w cenie) pośród
raf koralowych i setek kolorowych rybek oraz żółwi
morskich. Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 3: WODNY ŚWIAT W SAN DIEGO (OK. 395 KM)
Śniadanie a następnie wyjazd do San Diego wzdłuż
malowniczego wybrzeża Kalifornii, pełnego niesamowitych scenerii i wielu kilometrów piaszczystych plaż.
Niesamowite wrażenia przez cały dzień zagwarantuje
nam pobyt w Wodnym Świecie w San Diego. Wieczorem
powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 14: HAWAJE – OAHU
Śniadanie. Po śniadaniu relaks na plaży, a w godzinach
południowych wyjazd do Centrum Kultury Polinezji z przystankiem na punkcie widokowym Pali. Udział w “występach”
w narodowych wioskach skansenu: Samoa, Nowa Zelandia,
Fidzi, Hawaje, Markizy i Tonga. Rewia na wodzie, film o życiu
w oceanie w systemie I-Max na ekranie o wysokości 5 pięter,
obiad w formie bufetu, wielka nocna rewia „HORYZONTY”.
Nocleg.

DZIEŃ 4: LOS ANGELES – LAS VEGAS (OK. 435 KM)
Śniadanie. Wyjazd z Los Angeles do Las Vegas. Po przybyciu na miejsce zwiedzanie najsłynniejszego miasta
hazardu na świecie. Zobaczymy między innymi niesamowity wodny spektakl - pokaz fontann przed Bellagio
oraz wybuch wulkaniczny przed Mirage. Oprócz znajdujących się tutaj światowej klasy sklepów, tętniących
życiem kasyn i pokazów na miarę Broadway, można po
prostu wybrać się na spacer słynną ulicą Strip, podziwiając niesamowite zabytki. Nocleg.

DZIEŃ 15: HAWAJE – OAHU
Śniadanie, a następnie spacer przez tropikalną dżunglę do
wodospadu Manoa, podziwianie z bliska bujnej przyrody
lasów deszczowych strefy podzwrotnikowej. Spacer zajmuje około 45 minut w każdą stronę. Wymagane sportowe
obuwie oraz pewien stopień sprawności fizycznej. Po spacerze wyjazd na szczyt góry Tantalus i punkt widokowy
z panorama Honolulu i południowej strony OAHU. Nocleg.

DZIEŃ 5: TAMA HOOVERA I PARK NARODOWY WIELKIEGO
KANIONU (OK. 880 KM)
Po śniadaniu wycieczka do Tamy Hoovera i największego
sztucznego jeziora świata – Lake Mead. Następnie przejazd do zachodniej części Parku Narodowego Wielkiego
Kanionu na podziwianie jednego z 7 cudów świata.
Spacer nad przepaścią mostem z przeźroczystą podłogą
nazywanym Sky Walk. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 16: HAWAJE
Śniadanie. Odpoczynek na plaży w Waikiki. W godzinach
popołudniowych wykwaterowanie z hotelu. Następnie
czas wolny na zakupy, a wieczorem transfer na lotnisko
na 3h przed wylotem. Wylot do Polski.

DZIEŃ 6: LAS VEGAS – LOS ANGELES
Powrót do Los Angeles. Po drodze zatrzymamy się na
zakupy w jednym z centrów handlowych. Nocleg.
DZIEŃ 7: LOS ANGELES (UNIVERSAL STUDIOS)
(OK. 30 KM)
W godzinach porannych przejazd do Hollywood Blvd.
Śniadanie. Zatrzymamy się przy Mann’s Theater i Kodak
Theater gdzie co roku odbywa się ceremonia rozdania
najważniejszych nagród filmowych – Oscarów. Wizyta
w Universal Studios w Hollywood. Transfer do hotelu.
Nocleg.
DZIEŃ 8: LOS ANGELES – HAWAJE (OK. 435 KM)
Śniadanie a następnie poranny przelot do Honolulu.
Tradycyjne powitanie na lotnisku girlandą kwiatów LEI
a następnie transfer do hotelu w słynnej miejscowości
wypoczynkowej Waikiki. Czas wolny na odpoczynek.
Wieczorem kolacja powitalna. Nocleg.
DZIEŃ 9: HAWAJE - OAHU (OK. 58 KM)
Śniadanie. Około godziny 9:00 grupa w yruszy na
w ycieczkę wokół w yspy Oahu. W programie m.in.:
wjazd do wnętrza krateru Diamond Head; dzielnica
willowa Kahala, Halona BlowHole; zatoka Hanauma;
punkt widokowy Makapu’u,lunch – piknik (wydatek
własny) i plażowanie w zatoce Waimanalo; słynne plaże
na North Shore - Sunset i Laniakea na której często
wygrzewają się Honu – żółwie morskie; wizyta w Buddyjskiej Świątyni Byodo-In oraz na plantacji ananasów,
degustacja hawajskiej kawy oraz orzeszków Makadamia.
Powrót do hotelu około godziny 17:00. Wieczorem czas
na odpoczynek. Nocleg.
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DZIEŃ 17: WARSZAWA
Przylot do Polski. Zakończenie Pielgrzymki.

WYLOTY Z WARSZAWY
Na zapytanie wyloty z innych miast
2019 -2020
DZIEŃ 10: HAWAJE – PEARL HARBOR (OK. 80 KM)
Śniadanie. Opcjonalna wizyta w Pearl Harbor – miejscu,
w którym dla USA rozpoczęła się II Wojna Światowa:
rejs stateczkiem do miejsca upamiętniającego zatopienie krążownika “Arizona”, następnie zwiedzanie
centrum Honolulu: Katedra – w której Ojciec Damian
otrzymał święcenia kapłańskie, Pałac Królewski Iolani
(z zewnątrz), pomnik króla Kamehamehy i królowej
Liliuokalani, ratusz i rezydencja gubernatora. Powrót
do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 11: HAWAJE
Śniadanie. Dzień wolny na relaks i odpoczynek. Plażowanie na złocistych piaskach słynnej Waikiki Beach,
korzystanie z infrastruktury hotelu oraz resortu, a wieczorem – obowiązkowo Mai Tai o zachodzie słońca.
Nocleg.
DZIEŃ 12: HAWAJE – MOLOKAI (OK. 80 KM
BEZ PRZELOTÓW)
Śniadanie. Wcześnie rano wylot na Wyspę Molokai,
transfer z lotniska i zwiedzanie miejsc związanych

18.05–03.06.2019
13-29.06.2019
07-23.09.2019
12-28.10.2019
16.11-02.12.2019

20 900 zł
20 900 zł
20 900 zł
20 900 zł
20 900 zł

11-27.01.2020
08-24.02.2020
14-30.03.2020
05-21.09.2020
10-26.10.2020

20 900 zł
20 900 zł
20 900 zł
20 900 zł
20 900 zł

Cena zawiera: Bilet lotniczy Warszawa – Los Angeles – Hawaje - Warszawa (z międzylądowaniami), 5 noclegów w Los Angeles, 2 noclegi w Las Vegas, przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem, jednodniową wejściówkę do Parku Disneya, wycieczkę do Parku Seaworld
w San Diego, wycieczkę do Universal Studios, wejście na Sky Walk, 8 noclegów w 3* hotelu 50
m od plaży na Hawajach (pokoje 2-os. z łazienkami AC, TV, telefonem), śniadania amerykańskie,
1 kolacja powitalna na Hawajach, transfery lotnisko - hotel - lotnisko i hawajskie powitanie
wieńcem kwiatów – LEI, wycieczka samolotowa na Molokai, wycieczka wokół wyspy Oahu,
opieka polskojęzycznego przewodnika w Honolulu, ubezpieczenie ubezpieczenie KL, NNW,
BP, OC OC sportowa, sprzęt sportowy.
Cena nie zawiera:
Dodatkowych posiłków (możliwość dokupu kolacji na Hawajach w kwocie 50 usd/osoba),
290 USD na bilety wstępów do: Pearl Harbor + Downtown Honolulu, centrum kultury
polinezyjskiej, Zatoka Hanauma, dżungla i wodospad Manoa + góra Tantalus, opcjonalnych wycieczek fakultatywnych, wydatków własnych, napiwków (8 USD/osoba/dzień),
wizy wjazdowej (160 USD/osoba), pośrednictwo wizowe GRATIS, depozytu i ewentualnych opłat lokalnych płatnych na miejscu przez Klienta przy zameldowaniu lub
wymeldowaniu, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/osoba.
U WAG I:
1. Każdy dzień wypełniony jest bogatym programem zwiedzania.
2. P rzy wyjazdach do USA konieczne jest posiadanie paszportu ważnego min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu do kraju. Przy rezerwacji należy przesłać skan
paszportu (strony ze zdjęciem).
3. D o rezerwacji należy podać imię i nazwisko takie jak w paszporcie, serię i numer
paszportu, dokładną datę urodzenia.
4. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 30 osób pełnopłatnych.
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ETIOPIA – PIELGRZYMKA PO PÓŁNOCY

9 DNI

ADDIS ABEBA – BAHIR DAR – GONDAR – AXUM – LALIBELA
DZIEŃ 1: WARSZAWA - ADDIS ABEBA
Zbiórka na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odprawa
bagażowo-paszportowa. Wylot z Warszawy przez jedno
z lotnisk europejskich do Addis Abeby.
DZIEŃ 2: ADDIS ABEBA
Przylot do Addis Abeby bardzo wcześnie rano i przejazd do
hotelu. Po krótkim odpoczynku zwiedzanie w Addis Abeby,
w tym: Muzeum Archeologiczne, w którym prezentowane
są m.in. znaleziska archeologiczne i najstarsze skamieniałości hominidów, wspaniała katedra Św. Trójcy lub kościół
Św. Jerzego oraz rynek Merkato, który jest największym
rynkiem na otwartym powietrzu w Afryce, przejazd głównymi ulicami Addis Abeby.
DZIEŃ 3: ADDIS ABEBA – BAHIR DAR
Wcześnie rano przejazd na lotnisko i przelot do Bahir Dar.
Jest to jedno z najbardziej atrakcyjnych etiopskich miast,
z szerokimi alejami otoczonymi palmami i ekstrawaganckimi drzewami, położone malowniczo na południowym
brzegu jeziora Tana. Jest to również baza do zwiedzania
klasztorów na wyspach Jeziora Tana i wodospadów Błękitnego Nilu. Po zakwaterowaniu w hotelu wycieczka statkiem po jeziorze Tana, które jest największym jeziorem
Etiopii. Dziś jezioro jest najbardziej znane z klasztorów
założonych na około 20 z 37 wysp. Rejs łodzią na półwysep Zeghe i wizyta w XIV-wiecznym klasztorze Ura Kidane
Mihret. Po lunchu przejazd do Wodospadów Błekitnego
Nilu, około 30 km od miasta. 20-minutowy spacer doprowadzi nas do wodospadów, które najbardziej spektakularnie wyglądają podczas pory deszczowej i po niej (od około
czerwca do stycznia). Tutaj Błękitny Nil, który wnosi 85%
głównego nurtu Nilu, rozpoczyna swoją długą podróż do
Morza Śródziemnego.
DZIEŃ 4: BAHIR DAR - GONDAR
Po śniadaniu wyjazd z Bahir Dar do Gondar – dookoła
jeziora Tana i przez Płaskowyż Dembii. Po zameldowaniu
w hotelu rozpoczniemy zwiedzanie zamków z XVII wieku.
Gondar, XVII-wieczna stolica Etiopii, została założona
przez cesarza Fasiledesa w 1636 roku, była trzecią stałą
stolica Etiopii po Axum i Lalibela. Wielu nazywa ją Camelotem Afryki, ze względu na fakt, że jest tam więcej niż
pięć zamków w jednym kompleksie zbudowanych przez
różnych królów - wyjątkowe w Afryce. W tym średniowiecznym mieście jest również ponad 40 kościołów, jak
żadnym innym mieście w Etiopii. Ze wszystkich zamków,
ten przypisywany cesarzowi Fasiledesowi jest największy
i najbardziej atrakcyjny. Zaraz obok znajduje się zamek
cesarza Iyasu, największego ze wszystkich królów Gonderii. Jego zamek był jeszcze bardziej zdobiony niż jego
dziadka. Po zakończeniu wizyty w cesarskim kompleksie,
zwiedzanie kościoła Kidane Mihret. Późno po południu,
odwiedzimy łaźnie cesarza Fasiledesa i kolorowy kościół
Debre Birhan Silassie.

DZIEŃ 5: GONDAR – AXUM
Rano po śniadaniu przejazd na lotnisko, aby polecieć do
Axum.
Od około 200 r p.n.e do 950 r n.e., Axum było siedzibą
imperium, które rozciągało się przez Morze Czerwone do
Arabii, handlowało z Indiami i Chinami, miało swój własny
alfabet i system liczenia, zbudowało wielkie konstrukcje
inżynieryjne i zapory, i było uznawane w IV wieku za jedną
z czterech wielkich potęg starożytnego świata. Axum jest
znany z niezwykłej steli i kościoła Mariam Tsion, o którym
mówi się, że jest domem oryginalnej Arki Przymierza.
Podczas zwiedzania Axum będzie można zobaczyć m.in.
kościół St. Mariam, stelę Axum, grobowce Kaleba i jego
syna Gebre -Maskal oraz Maishum (tzw. łaźnie Królowej
Sheba) a także willę Axumite znaną od około 1 wieku
naszej ery.
DZIEŃ 6: AXUM - LALIBELA
Poranny lot z Axum do Lalibeli.
Po obiedzie rozpoczniemy naszą wycieczkę po pierwszej
grupie kościołów w mieście.
Pierwsza grupa sześciu kościołów położonych obok siebie
to: Bete Golgota, Bete Michael,
Bete Mariam, Bete Meskel, Bete Danaghel i Bete Medhane
Alem. Bete Medhane Alem - największy zbudowany jest
jak grecka świątynia. W rogu są trzy puste groby symbolicznie wykopane dla biblijnych patriarchów: Abrahama,
Izaaka i Jakuba. Bete Mariam jest uważany za pierwszy
z kościołów wykutych w Lalibela, zdobiony wewnątrz
malowidłami.
DZIEŃ 7: LALIBELA
Po śniadaniu wizyty w drugiej i trzeciej grupie kościołów.
Na grupę czterech, na południe od rzeki Jordan, składają
się Bete Emanuel, Bete Mercuiros, Bete Abba Libanos
i Bete Gabriel-Rufa’el. Zewnętrzna architektura Bete
Emanuela jest bardzo chwalona przez historyków sztuki.
Następnie trzecia i ostatnia grupa kościołów - Bete Giyorgis.
Bete Giyorgis, jest prawdopodobnie najbardziej eleganckim ze wszystkich kościołów Lalibela, znajduje się
w południowo-zachodniej części wioski na pochyłym tarasie skalnym. Można do niego dotrzeć tylko przez tunel. Po
obiedzie odwiedziny w prywatnym domu, aby zobaczyć
styl życia miejscowej ludności, i spróbować znakomitej
etiopskiej kawy.
DZIEŃ 8: LALIBELA – ADDIS ABEBA
Po śniadaniu przejazd na lotnisko na lot powrotny do
Addis Abeby i po zakwaterowaniu w hotelu czas na zakupy
pamiątek. Wieczorem kolacja w jednej z tradycyjnych
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etiopskich restauracji z tańcami ludowymi i ceremonia
kawy.
Po kolacji transfer na lotnisko na lot powrotny. Wylot do
Polski
DZIEŃ 9: PRZYLOT DO POLSKI
Przylot do Polski – zakończenie Pielgrzymki.

WYLOTY Z WARSZAWY
2019-2020

10.09. – 18.09.2019

10 950 zł

31.03. – 08.04.2020

10 950 zł

08.10. – 16.10.2019

10 950 zł

14.04. – 22.04.2020

10 950 zł

19.11. – 27.11.2019

10 950 zł

08.09. – 16.09.2020

10 950 zł

03.03. – 11.03.2020

10 950 zł

20.10. – 28.10.2020

10 950 zł

Cena zawiera:
Przelot na trasie Warszawa-Addis Abbeba-Warszawa z przesiadką, bagaż podręcznym 8 kg
oraz 23 kg bagażu rejestrowanego, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym w hotelach o standardzie 3-4*, wyżywienie zgodnie z programem, wszystkie niezbędne
transfery lądowe oraz przeloty zgodnie z programem, opiekę polskiego pilota, lokalnych
przewodników oraz anglojęzycznego kierowcy, opiekę duchową Księdza, lokalne podatki,
ubezpieczenie KL, NNW, BP, OC, OC sportowa, sprzęt sportowy.
Cena nie zawiera:
Napiwków i częściowych kosztów realizacji programu – 80 USD/os., wydatków własnych, posiłków i napojów nie wymienionych w programie, napiwków dla lokalnych kierowców i przewodników, bagażowych w hotelach i na lotniskach, obligatoryjnej składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny w wysokości 13 zł/ os., wizy – 50 USD/os. (płatnej po przylocie na miejsce),
wszystkich innych wydatków nie wymienionych w opisie „zawarte w cenie”
Uwagi:
1. Oferta została skalkulowana dla grupy min. 20 osób pełnopłatnych.
2. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu. W paszporcie musi
być przynajmniej 1 pełna strona wolna.
3. Dopłata do pokoju 1 osobowego wynosi 1100 zł
4. W przypadku rezerwacji grupy należy potwierdzić wcześniej ceny przelotów i dostępność miejsc.
5. Zalecane jest skontaktowanie się przed wyjazdem z lekarzem z poradni medycyny
podróży.
6. Przed wyjazdem zalecane jest szczepienie przeciw żółtej febrze, durem brzusznym,
żółtaczce typu A i B oraz zapaleniu opon mózgowych.
7. Należy zaopatrzyć się w leki przeciwko Malarii i zażywać je zgodnie z zaleceniami lekarza.

Terminy i ceny dla grup do potwierdzenia.
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ETIOPIA – PIELGRZYMKA SZLAKIEM ETIOPSKICH ŚWIĄTYŃ

14 DNI

ADDIS ABEBA – DEBRE MARKOS – BAHIR DAR – GONDAR – GÓRY SEMIEN – AXUM – MEKELLE – LALIBELA – DESSIE
DZIEŃ 1: WARSZAWA- ADDIS ABEBA
Zbiórka na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odprawa
bagażowo-paszportowa. Wylot z Warszawy przez jedno
z lotnisk europejskich do Addis Abeby.

Tana i wodospadów Błękitnego Nilu. Po zakwaterowaniu
w hotelu wycieczka statkiem po jeziorze Tana, które jest
największym jeziorem Etiopii. Dziś jezioro jest najbardziej
znane z klasztorów założonych na około 20 z 37 wysp.
Rejs łodzią na półwysep Zeghe i wizyta w XIV-wiecznym
klasztorze Ura Kidane Mihret.

zameldowaniu w hotelu rozpoczniemy zwiedzanie zamków
z XVII wieku. Gondar, XVII-wieczna stolica Etiopii, została
założona przez cesarza Fasiledesa w 1636 roku, była trzecią stałą stolica Etiopii po Axum i Lalibela. Wielu nazywa
ją Camelotem Afryki, ze względu na fakt, że jest tam
więcej niż pięć zamków w jednym kompleksie zbudowanych przez różnych królów - wyjątkowe w Afryce. W tym
średniowiecznym mieście jest również ponad 40 kościołów, jak żadnym innym mieście w Etiopii. Ze wszystkich
zamków, ten przypisywany cesarzowi Fasiledesowi jest
największy i najbardziej atrakcyjny. Zaraz obok znajduje
się zamek cesarza Iyasu, największego ze wszystkich królów Gonderii. Jego zamek był jeszcze bardziej zdobiony niż
jego dziadka. Po zakończeniu wizyty w cesarskim kompleksie, zwiedzanie kościoła Kidane Mihret. Późno po południu,
odwiedzimy łaźnie cesarza Fasiledesa i kolorowy kościół
Debre Birhan Silassie.
DZIEŃ 6: GONDAR – GÓRY SEMIEN
Po śniadaniu dzień rozpoczniemy od przejazdu do parku
Narodowego Gór Simien wpisanego na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, by podziwiać jedne z najpieknieszych widoków na świecie. Po drodze zatrzymamy się
w wiosce Woleka, by obejrzeć tradycyjne ceramiczne
wyroby etiopskich Żydów (Felasha). Nastepnie przejedziemy do Debark, gdzie znajduje się główna siedziba
parku i po niezbędnych formalnościach wjedziemy na
teren parku. Przy odrobinie szczęścia spotkamy pawiany
Gelada (endemiczny gatunek) oraz wiele innych gatunków
zwierząt i ptaków. Krótki, ale ciekawy spacer po parku
na pewno pozostawi niezapomniane wrażenia. Powrót do
Gondaru na nocleg.

DZIEŃ 2: ADDIS ABEBA
Przylot do Addis Abeby bardzo wcześnie rano i przejazd
do hotelu. Po krótkim odpoczynku – zwiedzanie w Addis
Abeby, w tym: Muzeum Archeologiczne, w którym prezentowane są m.in. znaleziska archeologiczne i najstarsze
skamieniałości hominidów, wspaniała katedra św. Trójcy
lub kościół Św. Jerzego oraz rynek Merkato, który jest
największym rynkiem na otwartym powietrzu w Afryce,
przejazd głównymi ulicami Addis Abeby.
DZIEŃ 3: ADDIS ABEBA – DEBRE MARKOS
Po śniadaniu rozpoczniemy pielgrzymkę do północnej
części Etiopii. Przejedziemy przez Góry Entoto i równiny
Sululta ciesząc się oszałamiającą scenerią Płaskowyżu
Shoan, aby dotrzeć do 13-wiecznego klasztoru Debre Libanos. Ten bardzo ważny klasztor został założony na krawędzi wąwozu rzeki Jema. Tysiące pustelników, mnichów
i mniszek nadal modlą się tam dniami i nocami. Malowidła
i freski wykonane przez słynnego etiopskiego artystę (Afework Tekle) zachwycają już z oddali. Po przejściu kilkuset
metrów, odwiedzimy także wąwóz Jema i portugalski
most z XVII wieku. Następnie będziemy kontynuować
jazdę słynnym wąwozem Błękitnego Nilu i przekroczymy
go, podziwiając krajobrazy Równiny Gojjam.

DZIEŃ 5: BAHIR DAR - GONDAR
Po wczesnym śniadaniu wyruszymy w do Wodospadów
Błękitnego Nilu, około 30 km od miasta. 20-minutowy
spacer doprowadzi nas do wodospadów, które najbardziej
spektakularnie wyglądają podczas pory deszczowej i po
niej (od około czerwca do stycznia). Tutaj Błękitny Nil,
który wnosi 85% głównego nurtu Nilu, rozpoczyna swoją
długą podróż do Morza Śródziemnego. Nastepnie wrócimy
do Bahir Dar i po odświeżeniu się wyjedziemy do Gondar – dookoła jeziora Tana i przez Płaskowyż Dembii. Po

DZIEŃ 7: GÓRY SEMIEN - AXUM
Po śniadaniu opuszczamy Park Narodowy Gór Simien, jadąc
do Axum przez pasmo gór Limalimo i malowniczą krainę
nizin Tekezze. Zmieniające się ciągle krajobrazy zapewnią
tego dnia malowniczą podróż
DZIEŃ 8: AXUM
Od około 200 r pne do 950 r ne, Axum było siedzibą
imperium, które rozciągało się przez Morze Czerwone do
Arabii, handlowało z Indiami i Chinami, miało swój własny
alfabet i system liczenia, zbudowało wielkie konstrukcje
inżynieryjne i zapory, i było uznawane w IV wieku za jedną
z czterech wielkich potęg starożytnego świata. Axum jest
znany z niezwykłej steli i kościoła Mariam Tsion, o którym

DZIEŃ 4: DEBRE MARKOS – BAHIR DAR
Po śniadaniu kontynuujemy jazdę przez równinę Gojjam,
z kilkoma przystankami, aby zobaczyć tradycyjne wsie
rolnicze i ich mieszkańców. Następnie zatrzymamy się
w Bahir Dar na lunch. Jest to jedno z najbardziej atrakcyjnych etiopskich miast, z szerokimi alejami otoczonymi
palmami i ekstrawaganckimi drzewami, położone malowniczo na południowym brzegu jeziora Tana. Jest to również baza do zwiedzania klasztorów na wyspach Jeziora

36

TWOJE PODRÓŻE 2019-2020®

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

pielgrzymki.konsorcjum.com.pl

P I E LG R Z Y M K I
DZIEŃ 11: LALIBELA
Po śniadaniu zaczniemy naszą wycieczkę po pierwszej
grupie kościołów w mieście.. Pierwsza grupa sześciu
kościołów leży w skalnych „kołyskach” położonych jedna
za drugą: Bete Golgota, Bete Michael, Bete Mariam,
Bete Meskel, Bete Danaghel i Bete Medhane Alem. Bete
Medhane Alem – największy z kościołów przypomina
swoim wyglądem świątynię grecką. Po południu obejrzymy drugą grupę kościołów. Grupa czterech, na południe
od rzeki Jordan, składa się z Bete Emanuel, Bete Mercuiros, Bete Abba Libanos i Bete Gabriel-Rufa’el. Wyjątkowa
architektura Bete Emanuela jest wysoko oceniana przez
historyków sztuki. Po zwiedzeniu drugiej grupy kościołów odwiedzimy trzecia i ostatnią grupę kościołów. Bete
Giyorgis. Bete Giyorgis - prawdopodobnie najbardziej eleganckie ze wszystkich Lalibeli kościoły - są nieco odizolowane w południowo-zachodniej części wioski na pochyłym
tarasie skalnym. Dotrzeć do nich można tylko przez tunel.
DZIEŃ 12: LALIBELA - DESSIE
Po śniadaniu ruszymy na południe do Dessie przez góry
Lasta i Ambasel. Po drodze zatrzymamy się w kilku miejscach by zrobić zdjęcia i przejdziemy nad położonym
w kraterze jeziorem Haiq.

mówi się, że jest domem oryginalnej Arki Przymierza.
Podczas zwiedzania Axum będzie można zobaczyć m.in.
kościół St. Mariam, stelę Axum, grobowce Kaleba i jego
syna Gebre -Maskal oraz Maishum (tzw. łaźnie Królowej
Sheba). Wycieczka zacznie się od wizyty w muzeum steli
a nastepnie poprowadzi na wzgórze by zobaczyć grób
króla Kaleba. Wracając do miasta obejrzymy grób króla
Bazena i prawdopodobnie tu będzie przerwa na lunch.
Po lunchu odwiedzimy małe muzeum na terenie kościoła
Mariam Tsiom a na koniec miejsce znane jako Pałac królowej Sheby który tak naprawdę jest willą Axumite pochodząca z około 1 wieku naszej ery.
DZIEŃ 9: AXUM - MEKELLE
Rano po śniadaniu przejazd z Axum do Mekelle przez góry
Adwa, które są bardzo popularne nie tylko ze względu
na ich piękno, ale także ze względu na ich historyczne
znaczenie. To właśnie tutaj Etiopczycy pokonali włoskich
kolonizatorów w 1896 roku czym uchronili swój kraj przed
kolonializmem, co czyni z Etiopii jedyny kraju w Afryce,
który nigdy nie był skolonizowany. Następnie przejazd do
Yeha w poszukiwaniu śladów cywilizacji, która istniała

na długo przed Axum. Tutaj stoi od 5 wieku przed naszą
erą stoi świątynia Yeha. Odwiedzimy kościoła Aba Aftse
sąsiadujący z wykopaliskami. Przejeżdżając przez miasta
Freweyni i Edaga Hamus dotrzemy do Adigrat, drugiego co
do wielkości miasta w Tigrai i niegdyś ważnego centrum
handlu i transportu przed wojną etio-erytrejską. Około 5
km dalej dojedziemy do Mekelle, stolicy XIX-wiecznego
króla Etiopii, Johannesa IV i obecnej stolicy regionu Tigrai,
jednego z ważniejszych ośrodków północnej Etiopii.
DZIEŃ 10: MEKELLE - LALIBELA
Rano po śniadaniu wyjazd do Lalibeli. Na trasie zobaczymy
przepiękne jezioro kraterowe Hashenge. Przejedziemy
przez Betmera aż do Maichew. Maichew jest miejscem,
w którym armia włoska, w 1936 roku pokonała Etiopczyków po 40 latach przygotowań od ich klęski pod Adwa
i rozpoczęła bardzo krótką okupację Etiopii do 1941 roku.
Ta podróż, pełna podjazdów, zjazdów i zakrętów prowadzi
przez najbardziej zieloną część regionów Tigrai i Amhara
niezapomniane widoki gór Lasta pozostaną na pewno
długo w pamięci. Po przyjeździe do Lalibeli zakwaterowanie w hotelu.

DZIEŃ 13: DESSIE – ADDIS ABEBA - WYJAZD
Po śniadaniu przejazd na lotnisko na lot powrotny do Addis
Abeby. Po przylocie i krótkim odpoczynku czas na zakupy
pamiątek w Addis Abebie. Wieczorem kolacja w jednej
z tradycyjnych restauracji w stolicy Etiopii z tańcami folklorystycznymi i pożegnalną ceremonią kawy. Po kolacji
przejazd na lotnisko i wylot do Polski.
DZIEŃ 14: PRZYLOT
Przylot do Polski. Zakończenie Pielgrzymki.

WYLOTY Z WARSZAWY
2019-2020
03.09. – 16.09.2019
15.10. – 28.10.2019
05.11. – 18.11.2019
03.03. – 16.03.2020

11 860 zł
11 860 zł
11 860 zł
11 860 zł

24.03. – 06.04.2020
15.09. – 28.09.2020
29.09. – 12.10.2020
03.11. – 16.11.2020

11 860 zł
11 860 zł
11 860 zł
11 860 zł

Cena zawiera:
Przelot na trasie Warszawa-Addis Abbeba-Warszawa z przesiadką,
bagaż podręcznym 8 kg oraz 23 kg bagażu rejestrowanego, opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym w hotelach
o standardzie 3-4*, wyżywienie zgodnie z programem, wszystkie
niezbędne transfery lądowe oraz przeloty zgodnie z programem,
opiekę polskiego pilota, lokalnych przewodników oraz anglojęzycznego kierowcy, opiekę duchową Księdza, lokalne podatki, ubezpieczenie KL, NNW, BP, OC, OC sportowa, sprzęt sportowy.
Cena nie zawiera:
Napiwków i częściowych kosztów realizacji programu – 80 USD/
os., wydatków własnych, posiłków i napojów nie wymienionych
w programie, napiwków dla lokalnych kierowców i przewodników,
bagażowych w hotelach i na lotniskach, obligatoryjnej składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 zł/ os., wizy – 50
USD/os. (płatnej po przylocie na miejsce), wszystkich innych wydatków nie wymienionych w opisie „zawarte w cenie”
Uwagi:
1. O ferta została skalkulowana dla grupy min. 20 osób pełnopłatnych.
2. P aszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty
powrotu. W paszporcie musi być przynajmniej 1 pełna
strona wolna.
3. Dopłata do pokoju 1 osobowego wynosi 1100 zł
4. W przypadku rezerwacji grupy należy potwierdzić wcześniej
ceny przelotów i dostępność miejsc.
5. Zalecane jest skontaktowanie się przed wyjazdem z lekarzem
z poradni medycyny podróży.
6. P rzed wyjazdem zalecane jest szczepienie przeciw żółtej
febrze, durem brzusznym, żółtaczce typu A i B oraz zapaleniu
opon mózgowych.
7. Należy zaopatrzyć się w leki przeciwko Malarii i zażywać je
zgodnie z zaleceniami lekarza.
TERMINY I CENY DL A GRUP DO POT WIERDZENIA.
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PIELGRZYMKA SUDECKA I PRAGA 5 DNI
CODZIENNA MSZA ŚW.

BARDO – KOPALNIA ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU – MIĘDZYGÓRZE – WAMBIERZYCE – KRZESZÓW – ZAMEK W KSIĄŻU – ŚWIDNICA – PRAGA – KŁODZKO
DLA GRUP MOŻLIWOŚĆ WYJAZDÓW W DOWOLNYM TERMINIE
DZIEŃ 1: BARDO – KŁODZKO
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Barda.
Zwiedzanie Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny. Od XIII wieku Bardo stało się ośrodkiem kultu
maryjnego. Założenie Sanktuarium Maryjnego związane jest z obecnością Cudownej Figurki Matki Bożej,
eksponowanej w ołtarzu głównym bazyliki, powyżej

tabernakulum. W 2008 roku papież benedykt XVI nadał
kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. Następnie przejazd
do Kłodzka – stolicy Kotliny Kłodzkiej położonych
na terenach o ogromnych walorach tur ystycznych,
w sąsiedztwie znanych uzdrowisk. W Kłodzku odnaleźć
możemy liczne zabytki architektury świeckiej i sakralnej
min. późnogotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, kościół Św. Jerzego i Św. Wojciecha czy
barokowy, franciszkański zespół klasztorny – kościół
Matki Boskiej Różańcowej i klasztor.
Zakwaterowanie w Hotelu Śnieżnik w centrum Kłodzka.
Kolacja w hotelu. Nocleg.

burzy drzewo złamało się, ale figurka ocalała nienaruszona.
Przeniesiono ją niżej, gdzie początkowo zbudowano małą,
drewnianą kapliczkę a w 1781 roku rozpoczęto budowę
sanktuarium maryjnego. Sława figurki szybko się rozprzestrzeniała dzięki licznym cudownym uzdrowieniom
i łaskom, które były jej przypisywane.
Następnie przejazd do Wambierzyc, gdzie nawiedzimy
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Obecna
bazylika stoi na wzgórzu, gdzie w XII wieku w niszy
drzewa umieszczono figurkę Matki Boskiej. Według
kronik w 1218 r. ociemniały Jan z Raszewa odzyskał
w tym miejscu wzrok. Wkrótce pod drzewem postawiono
ołtarz, a następnie w 1263 r. powstał drewniany kościół.
Świątynia, która przetrwała do dziś została wybudowana w latach 1715-1723.
Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 3: KRZESZÓW-ZAMEK W KSIĄŻU- ŚWIDNICA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Krzeszowa, gdzie
nawiedzimy Sank tuarium Matki Bożej Łaskawej –
piękną, późnobarokową świątynię nazywaną Europejską Perłą Baroku. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz
główny z monumentalnym obrazem Wniebowzięcia NMP.
Następnie zwiedzanie Zamku Książ, jednego z największych w Polsce, często nazywanego „zamkiem z bajki”.
Zamek powstał w XIII wieku, jego burzliwa historia
doprowadziła do tego, że obiekt charakteryzuje się
obecnie mieszaniną stylów architektonicznych. Kolej-

nym punktem programu będzie Świdnica, która z racji
swojego historycznego znaczenia posiada wiele cennych zabytków architektury sakralnej. Jednym z nich
jest kościół Pokoju pw. Świętej Trójcy wpisany na listę
UNESCO w 2001 roku. Jest to największy drewniany
kościół w Europie. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 4: PRAGA
Śniadanie. Wyjazd do Pragi, jednej z najpiękniejszych
stolic europejskich. Zwiedzanie rozpoczniemy od Placu
Loretańskiego, następnie zejdziemy w stronę zamku na
Hradczanach, gdzie oprócz przepięknej, gotyckiej Katedry
Św. Wita będziemy mogli podziwiać jedną z najbardziej
imponujących panoram miasta. Dla chętnych spacer
słynną Złotą Uliczką. Wejdziemy także na Most Karola
oraz udamy się w stronę Rynku Staromiejskiego, przy którym znajduje się Ratusz ze słynnym zegarem „Orloj” oraz
kościół Marii Panny przed Tynem. Czas wolny do własnej
dyspozycji. Na koniec udamy się na Nowe Miasto na Plac
Św. Wacława. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5: KŁODZKO
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Krótkie zwiedzanie Kłodzka – Starówka Kłodzka, Twierdza Kłodzka,
Podziemna Trasa Turystyczna, Most Św. Jana. Wyjazd
z Kłodzka. Zakończenie Pielgrzymki.

DZIEŃ 2: KOPALNIA ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU – MIĘDZYGÓRZE - WAMBIERZYCE
Śniadanie w hotelu. Następnie przejazd i zwiedzanie
Kopalni Złota w Złotym Stoku, gdzie wejdziemy do
„Sztolni Gertruda” (część muzealna), „Chodnika Śmierci”,
gdzie spotkamy się z Gnomem. Będziemy mieli także okazję
zobaczyć jedyny w Polsce podziemny wodospad w „Sztolni
Czarnej”. Następnie przejazd do Międzygórza, gdzie w późnobarokowym, górskim kościółku pochodzącym z końca
XVIII w. znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny
Naszej Radości „Maria Śnieżna” zwane sanktuarium Marii
Śnieżnej. W połowie XVIII w. została przywieziona kopia
cudownej figurki Matki Bożej Śnieżnej z Maria Zell w Austrii
i umieszczona wysoko na drzewie. Podczas gwałtownej

PODCZAS PIELGRZYMKI ZAKWATEROWANIE JEST W HOTELU ŚNIEŻNIK W KŁODZKU
ŚNIEŻNIK to dwugwiazdkowy hotel położony w centrum Kłodzka. Lokalizacja przy trasie do drogowych
przejść granicznych: Kudowa - Słone, Boboszów, Tłumaczów oraz niskie ceny czynią z naszego hotelu
doskonałą bazę wypadową do odwiedzania okolicznych atrakcji turystycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej
i polsko-czeskiego pogranicza.
Hotel Śnieżnik posiada pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe z natryskiem bądź łazienkami
oraz apartamenty. Pokoje wyposażone są w telewizor.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: restauracja, kawiarnia z drink-barem, internet bezprzewodowy Wi-Fi, parking
strzeżony płatny. Hotel Śnieżnik organizuje także imprezy okolicznościowe: Andrzejki, Sylwester, przyjęcia weselne oraz urodzinowe. Hotel przyjmuje grupy do 50 osób.
CENA Z AWIER A: 4 noclegi w pokojach
2-3-osobowych, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę przewodnika po Ziemi Kłodzkiej
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i polskojęzycznego przewodnika po Pradze.
CENA NIE ZAWIERA: transportu autokarem
– kalkulacja na zapytanie – cena zależna

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

od miejsca startowego pielgrzymki, biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów około 130
zł/osoba + 32 KC/osoba

CENA:
490 ZŁ/OSOBA

pielgrzymki.konsorcjum.com.pl
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Wręczenie Medalu Mater Verbi 2018 dla Barabry Ladżyńskiej i Artura Matiaszczyka z Konsorcjum Polskich Biur Podrózy
przez Ekscelencję Arcybiskupa Edwarda Nowaka i Lidię Dudkiewicz byłą Redaktor Naczelną Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

UWAGI DO WSZYSTKICH OFERT
1. Wszystkie oferty są własnością Konsorcjum Polskich Biur Podróży/
Trade&Travel Company.
2. W stosunku do oferty mają zastosowanie warunki uczestnictwa
w imprezach organizowanych przez Konsorcjum Polskich Biur
Podróży / Trade & Travel Company.
3. C eny zostały podane w najniższej taryfie obowiązującej na przelot
w okresie ważności taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej, za odpowiednią dopłatą.
4. C eny dotyczą osoby w pokoju 2-osobowym. Istnieje możliwość
dopłaty do pokoju 1-osobowego.
5. Liczba miejsc w każdym terminie jest ograniczona.
6. Wszystkie programy są ramowe. Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
7. W razie zmian cen biletów wstępu lub opłat granicznych kwota
płatna na miejscu może ulec zmianie.
8. Cena i liczba świadczeń jest dostosowana do godzin przelotu.
9. Cena nie obejmuje posiłków na pokładzie samolotu.
10. Istnieje możliwość zorganizowanie Pielgrzymek w innym, dowolnie
wybranym terminie – odrębna kalkulacja.
11. M ożliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%
kosztu imprezy w ciągu 5 dni od podpisania umowy (jeśli termin
wylotu jest dalszy niż 30 dni). W przypadku, gdy do rozpoczęcia

42 636 53 52

imprezy pozostało mniej niż 30 dni ubezpieczenie można wykupić
jedynie w dniu podpisania umowy.
12. Istnieje możliwość zakupu Gwarancji Niezmienności Ceny. Informację o zakupie należy zgłosić i opłacić w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Wysokość gwarancji zależy od kosztu imprezy na osobę:
13. U bezpieczenie zawarte w ofercie:
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka
Akcyjna
Europa Multitravel + CP (choroby przewlekłe do 40% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000 EUR, NNW – 4000 EUR,
Bagaż – 400 EUR
Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe do 100 % KL +AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000 EUR, NNW – 4000 EUR,
Bagaż – 400 EUR
14. P aszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.
15. D o rezerwacji i wizowania należy podać imię i nazwisko takie jak
w paszporcie, dokładną datę urodzenia, serię i numer paszportu.
Można również przesłać skan paszportu (strona ze zdjęciem).
Wprowadzenie poprawki w błędnie podane dane skutkuje dodatkową opłatą.
16. P o informacje dotyczące wizowania zapraszamy na stronę
www.wizowanie.com

42 633 35 55

Łódź, ul. Piotrkowska 92
tel./fax: 42 639 80 47, 42 639 80 48
biuro@konsorcjum.com.pl
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Warszawa, ul. Koszykowa 53
tel./fax: 22 622 82 96,
22 622 64 26
biurowaw@konsorcjum.com.pl
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