


W 2015 roku rozpoczęliśmy kolejną dekadę działalności naszego biura. Z tej okazji pragniemy podziękować wszystkim osobom, któ-
re wspólnie z nami przyczyniły się do wyjazdów i tworzyły na nich wspaniałą atmosferę. Dziękujemy kapłanom i osobom duchownym 
za opiekę duchową podczas wyjazdów, wszystkim Pielgrzymom za zaufanie, uśmiech i fantastyczną postawę na pielgrzymkach, 
współpracownikom i kontrahentom za ogromne zaangażowanie i profesjonalizm w przygotowywaniu i obsłudze naszych podróży! 
Wspólnie tworzymy wyjazdy Arcusa, dajemy świadectwo wiary oraz patriotyzmu w wielu miejscach na świecie.
Z ogromną satysfakcją oddajemy do Państwa rąk kolejny katalog prezentujący najnowszą ofertę wyjazdów pielgrzymkowych.
Z roku na rok staramy się wychodzić naprzeciw nowym oczekiwaniom naszych Klientów. Poszerzamy więc ofertę o nowe kierunki 
wyjazdów, a także prezentujemy inne trasy w krajach, które często odwiedzane są przez naszych Pielgrzymów.
Jednym z nowych rozwiązań są wyjazdy pielgrzymkowe połączone z wypoczynkiem. Charakterystyczną ich cechą jest pobyt w jednym 
regionie lub na wyspie, zakwaterowanie tylko w jednym hotelu, z którego codziennie proponujemy wycieczki krajoznawcze oraz pozna-
wanie miejsc kultu religijnego. Na wyjazdach tego typu gwarantujemy również czas na wypoczynek, relaks i zregenerowanie sił.
Dla miłośników egzotyki przygotowaliśmy również kilka nowych propozycji: Chiny, Indie, Meksyk oraz Kuba, czy Brazylia i Argentyna. 
Propozycje naszych podróży jak zawsze wiodą nie tylko śladami wielu świętych czy szlakiem znanych świątyń, ale również przez 
miejsca ważne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, a także pięknych widokowo.
Ci, którzy nas znają, wiedzą, że w naszych wyjazdach promujemy wartości duchowe i estetyczne. Odpowiednio dobrani przewod-
nicy mają za zadanie sprawić, by wyjazdy stały się zarówno przeżyciem religijnym jak i niecodzienną lekcją historii, przyrody czy 
kultury.
Zdobyte zaufanie zbudowaliśmy i nadal chcemy zdobywać przede wszystkim poprzez jak najlepiej przygotowane oferty, sympa-
tyczną obsługę, a nade wszystko odpowiednio zrealizowane podróże.
„Arcus” oznacza TĘCZĘ - to symbol przyjaźni człowieka z Bogiem i naturą, a dla nas także kolorowa podróż marzeń.

Szanowni Państwo!

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS • www.arcus.org.pl

do biura na kawę i po ofertę  
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15  

od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9:00-17:00

na naszą stronę internetową - 
www.arcus.org.pl 

do polubienia nas i współtworzenia 
profilu na portalu 

społecznościowym facebook 
facebook.com/bparcus 

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS
ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, tel.: 52 325 12 22, fax: 52 325 12 23

email: biuro@arcus.org.pl, www.arcus.org.pl

Zapraszamy:

Życzymy wszystkim wielu wspaniałych podróży i niezapomnianych wrażeń!
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DZIEŃ 1 

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Austrii. Prze-
jazd na nocleg do hotelu w okolicach Wiednia. 

DZIEŃ 2 WIEDEŃ - KAHLENBERG  

Śniadanie, po którym przejazd do Wiednia - zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem miejscowym: katedra św. Ste-
fana, Pałac Hofburg (z zewnątrz), wizyta w Parku Miej-
skim ze słynnym pomnikiem Straussa. Czas na wiedeń-
ską kawę i torcik. Dalsze zwiedzanie stolicy Austrii: dom 
Hundertwassera, wspaniałe budowle na Ringstrasse 
m.in. budynek Opery, Grabenstrasse. Przejazd na Kah-
lenberg - zwiedzanie miejsca, z którego król Jan III So-
bieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 KALTENLEUTGEBEN - HEILIGENKREUZ - MAYERLING 

Śniadanie. Przejazd do letniej rezydencji Habsburgów  
- pałacu Schonbrunn, śladami Marii Teresy i cesarzowej 
Sissi. Następnie przejazd do Kaltenleutgeben. Miejsco-
wość ta w XIX w. znana była jako uzdrowisko, do którego 
kilkakrotnie ze swoją chorą żoną przyjeżdżał H. Sienkie-
wicz i gdzie napisał Trylogię. Przejazd obrzeżem ma-
lowniczego Lasku Wiedeńskiego do opactwa cystersów  
z relikwiami krzyża świętego w Heiligenkreuz. Następnie 
przejazd do Mayerling, gdzie znajduje się klasztor karme-
litanek, który został zbudowany w miejscu, gdzie popełnił 
samobójstwo arcyksiążę austro-węgierski. Powrót do ho-
telu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 MARIAZELL - LILIENFELD 

Śniadanie, po którym przejazd do Mariazell - naj-
większego i najczęściej odwiedzanego sanktuarium 
maryjnego Austrii, które nazywane jest „austriacką 
Częstochową”. Po mszy świętej przejazd do Lilienfeld, 
w którym znajduje się opactwo cystersów. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Kremsu.

DZIEŃ 5 DOLINA WACHAU - MELK - MARIA TAFERL 

 SANKT FLORIAN - VYSSI BROD 

Po śniadaniu rejs statkiem na rzece Dunaj przez Do-
linę Wachau, wpisaną na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Na trasie znajdują się: Durnstein (barokowy 
kościół, ruiny zamku, w którym pod koniec XII w. był 
więziony przez cesarza Leopolda wracający z wypra-
wy krzyżowej król Anglii Ryszard Lwie Serce), ruiny 
zamku Aggstein z XII w., Aggsbach - twierdza Schon-
buhel. Ostatni przystanek rejsu to zwiedzanie opactwa 
benedyktynów z XI w. w Melk. Następnie przejazd do 
Maria Taferl - drugiego co do wielkości sanktuarium 
maryjnego Austrii. Przejazd w kierunku Czech - na tra-
sie zwiedzanie Sankt Florian - miejsce szczególne, bo 
splecione z losami Polski, gdyż w liczącej ponad 140 
tys. woluminów bibliotece odnaleziony został jeden  
z najcenniejszych zabytków polskiej kultury - Psałterz 
Floriański (rękopiśmienny najstarszy polski przekład 
psalmów). Tu też pochowana jest jedna z żon ostatniego 
Jagiellona - Zygmunta Augusta - Katarzyna Habsbur-
ska. Dalej z Sankt Florian przejazd do miasta Vyssi Brod 
- klasztor cystersów z XII w. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolicach Vyssi Brod.

DZIEŃ 6

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Zakończenie pielgrzymki.

Wiedeñ - Kahlenberg - Kaltenleutgeben - Heiligenkreuz - Mayerling - Mariazell - Lilienfeld - Dolina Wachau - Melk - Maria Taferl 
Sankt Florian - Vyssi Brod

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
5 noclegów w hotelach *** D
Wyżywienie: 5 śniadań, 4 obiadokolacje,   D
1  obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Austria
Nad pięknym, modrym Dunajem
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DZIEŃ 1 

Zbiórka uczestników. Wyjazd w  kierunku Węgier. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Budapesztu. 

DZIEŃ 2 BUDAPESZT

Śniadanie, po którym przejazd do Budapesztu. Zwiedza-
nie miasta z przewodnikiem miejscowym: Wzgórze Zam-
kowe, kościół Macieja, bazylika św. Stefana, Plac Boha-
terów, Wzgórze Gellerta z imponującą panoramą miasta, 
Neogotycki Parlament (z zewnątrz). Przejazd na obiado-
kolację i nocleg w okolicach Peczu.

DZIEŃ 3 MOSTAR - MEDJUGORIE

Śniadanie, po którym przejazd w kierunku Bośni i Her-
cegowiny. Zwiedzanie z przewodnikiem najpiękniejszego 
miasta Hercegowiny - Mostaru. W  godzinach wieczor-
nych przyjazd do Medjugorie. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Medjugorie.

DZIEŃ 4 MEDJUGORIE

Śniadanie, po którym przejazd do Medjugorie: nawie-
dzenie miejsc objawień, udział w modlitwie różańcowej 
i Mszy Świętej. Procesja różańcowa na Górę Objawień  
w Podbrdo. O ile to będzie możliwe spotkanie z jedną z osób 
widzących. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 KOTOR - BUDVA

Śniadanie. Przejazd do Kotoru - spacer po historycznym 
centrum miasta wpisanym na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Następnie przejazd do Budvy - prawdo-
podobnie najstarszego miasta na wybrzeżu adriatyckim. 
Zwiedzanie sta re go miasta wraz z katedrą św. Jana. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 BAR 

Śniadanie. Przejazd do Baru - zwiedzanie ruin średnio-
wiecznego miasta Antibarum, wg legendy założonego  
w VI wieku przez Rzymian. Przejazd do jednej z nadmorskich 
miejscowości wypoczynkowych i popołudniowy wypo- 
czynek nad Adriatykiem. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 TIRANA - BERAT 

Śniadanie. Przejazd do stolicy Albanii - Tirany i spacer 
po centrum miasta. Następnie wizyta w Berat - mieście 
tysiąca okien znajdującego się na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 SZKODRA - DUBROWNIK

Śniadanie. Przejazd do Szkodry. Zwiedzanie ruin Zam-
ku Rozafat, a następnie wizyta w Dubrowniku, zwanym 
- „Perłą Adriatyku”. Zwiedzanie najważniejszych zabyt-
ków miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 9 SPLIT - TROGIR

Śniadanie, po którym wycieczka do Splitu i Trogiru 
- zwiedzanie miast portowych, w których doskonale 
zachowały się historyczne centra miejskie - Pałac Dio-
klecjana, katedra św. Wawrzyńca. Przejazd na obiado-
kolację i nocleg.

DZIEŃ 10 JEZIORA PLITWICKIE

Śniadanie, po którym przejazd do Plitwic - zwiedzanie 
Chorwackiego Parku Narodowego. Przepiękne jeziora 
połączone są z licznymi wodospadami. Przejazd do ho-
telu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 11 WIEDEŃ

Śniadanie, po którym przejazd do Wiednia. W czasie 
podróży - krótkie zwiedzanie stolicy Austrii. Tura objaz-
dowa oraz spacer z lokalnym przewodnikiem miejsco-
wym. Przejazd do Czech na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 12 

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Zakończenie pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
11 noclegów w hotelach *** lub pensjonatach   D
Wyżywienie: 11 śniadań, 11 obiadokolacji,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Budapeszt - Mostar - Medjugorie - Kotor - Budva - Bar - Tirana - Berat - Szkodra - Dubrownik - Split - Trogir  
Jeziora Plitwickie - Wiedeñ

Bałkany
Znane i nieznane

Zapewniamy
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DZIEŃ 1 BIAŁYSTOK 

Zbiórka uczestników. Przejazd do Białegostoku. Zwie-
dzanie miasta będącego największą w kraju mozaiką 
wyznaniową: Pałac Branickich (z zewnątrz), ogrody 
pałacowe, rynek z ratuszem. Chwila czasu wolnego. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Białe-
gostoku. 

DZIEŃ 2 GRODNO  

Śniadanie. Przejazd na terytorium Białorusi do Grodna. 
Zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym zabytków mia-
sta położonego nad Niemnem: Zamek Królewski Stefa-
na Batorego, dom E. Orzeszkowej, cerkiew św. Borysa  
i Gleba,  XVII - wieczny kościół jezuitów św. Franciszka 
Ksawerego - obecnie katedra grodzieńska. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Nowogródka.

DZIEŃ 3 NIEŚWIEŻ - MIR 

Śniadanie, przejazd do Nieświeża. Zwiedzanie zamku (z 
zewnątrz), który w przeszłości stanowił rezydencję Ra-
dziwiłłów. Nawiedzenie kościoła pw. Bożego Ciała z XVI, 
w którego kryptach grobowych pochowanych jest blisko 
100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Przejazd do miej-
scowości Mir, gdzie znajduje się zespół parkowo-zamko-
wy Radziwiłłów z XVI wieku, wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 NOWOGRÓDEK - ZAOSIE

Śniadanie po którym zwiedzanie nowogrodzkiej fary i pa-
miątek związanych z Adamem Mickiewiczem (cudowny 
obraz Matki Bożej, chrzcielnica), oraz sarkofagu 11 Sióstr 
Nazaretanek, które zostały rozstrzelane w Butorówce. 
Następnie zwiedzanie Nowogródka: Muzeum Adama 
Mickiewicza, ruiny zamku, pomnik i kopiec Adama Mic-
kiewicza. Przejazd nad Jezioro Świteź, znanego z „Ballad  
i Romansów” oraz do Zaosia - folwarku rodziny Mickie-
wiczów. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 KOSÓW POLESKI - MERESZOWSZCZYZNA - RÓŻANA

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Kosów Pole-
ski, gdzie znajdują się pozostałości Pałacu Pusłow-
skich. Przejazd do nieodległej wsi Mereszowszczyzna, 
w której na świat przyszedł Tadeusz Kościuszko. W od-
restaurowanym dworze Kościuszków obecnie utworzo-
no muzeum. Przejazd do miejscowości Różana. Znajdu-
ją się tu ruiny pałacu z XVII w., który w swych progach 
gościł wielu książąt i królów polskich, kościół i zamek 
Fundacji Lwa Sapiehy - Kanclerza Wielkiego Księstwa 
Litewskiego oraz miejsce heroicznej walki Polaków od 
czasów carskich do współczesnych o zachowanie wiary 
i polskości. Przejazd na obiadokolację i nocleg w oko-
licach Białegostoku.

DZIEŃ 6 TYKOCIN  

Śniadanie, po którym przejazd do Tykocina  -  zwanego 
perłą baroku. Spacer po starówce miasta: Plac Stefa-
na Czarneckiego - pomnik, zabytkowy rynek, zespół 
kościelny pw. Trójcy Przenajświętszej. Zwiedzanie 
muzeum znajdującego się w Wielkiej Synagodze z XVII 
wieku. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży 
pożegnalny obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzi-
nach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
2 noclegi w hotelu *** lub pensjonacie    D
w okolicach Białegostoku
3 noclegi w domu pielgrzyma  D
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opłaty graniczne D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Bia³ystok -Grodno - Nieœwie¿  - Mir - Nowogródek - Zaosie - Kosów Poleski - Mereszowszczyzna - Ró¿ana - Tykocin

Białoruś
Śladami wielkich Polaków

Zapewniamy
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DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Rio de Janeiro. Późnym 
wieczorem przylot i transfer do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 2 RIO DE JANEIRO

Śniadanie. Zwiedzanie Rio de Janeiro: przejazd kolejką 
na górę Corcovado, na której znajduje się górujący nad 
miastem pomnik Chrystusa Zbawiciela uznany za jeden 
z nowych siedmiu cudów świata. Po południu czas wol-
ny na plażowanie. Powrót do hotelu na obiadokolację  
i nocleg. Dla chętnych możliwość wyjścia na wieczorny 
pokaz Samby.

DZIEŃ 3 RIO DE JANEIRO

Śniadanie. Nawiedzenie katedry św. Sebastiana, która 
nawiązuje kształtem do dawnych świątyń Majów. Prze-
jazd kolejką na szczyt - Głowę Cukru, z zapierającym 
dech w piersiach widokiem na miasto. Po południu czas 
wolny. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 APARECIDA

Śniadanie. Przejazd do Aparecidy - sanktuarium Matki 
Bożej, która jest patronką Brazylii. Przejazd na obiado-
kolację i nocleg w okolicach Sao Paulo.  

DZIEŃ 5 SAO PAULO

Śniadanie. Krótkie zwiedzanie Sao Paulo, największego 
miasta Brazylii i całej półkuli południowej. Transfer na 
lotnisko. Przelot do Iguazu. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolicach Foz do Iguazu. 

DZIEŃ 6 FOZ DO IGUAZU

Śniadanie. Od rana podziwianie wodospadów po 
stronie argentyńskiej m.in. najbardziej imponującego 
Diabelskiego Gardła, przez które przebiega granica 
argentyńsko-brazylijska. Olbrzymie ilości wody, które 
spadają z wysokości 82 metrów i intensywne słońce 
sprawiają, że pojawiają się tu bajeczne tęcze. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg. Dla chętnych możli-
wość wyjścia na wieczorny pokaz tańców południowo-
amerykańskich.

DZIEŃ 7 WANDA - SAN IGNACIO

Śniadanie. Przejazd do miasta polskich imigrantów  
- Wanda, nazwanej tak na cześć pierworodnej córki 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie przejazd do 
dawnej misji jezuitów w San Ignacio, znanej z filmu 
„Misja”. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 FOZ DO IGUAZU

Po śniadaniu, całodzienna wyprawa nad słynne wodo-
spady Iguazu po stronie brazylijskiej. Podziwianie Par-
ku Narodowego Iguazu, wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Transfer na lotnisko. Przelot 
do Buenos Aires. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolicach Buenos Aires.

DZIEŃ 9 BUENOS AIRES

Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Buenos Aires:  
Av. de Julio, Av. Santa Fe, Casa Rosada - słynny różo-
wy Pałac Rządowy, z którego balkonu przemawiał m.in. 
Jan Paweł II, katedra, Plaza de Mayo, budynek Kongre-
su, portowa dzielnica La Boca. Wieczorem przejazd do 
dzielnicy San Telmo, miejsca gdzie narodziło się tan-
go. Dla chętnych udział w pokazie tango połączonym  
z obiadokolacją. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 10 LUJAN

Śniadanie. Przejazd do miejsca pielgrzymek tysięcy Argen-
tyńczyków - sanktuarium Matki Bożej w Lujan. Następnie 
przejazd na jedno z rancz, które znane są z obecności gau-
cho - południowoamerykańskich pasterzy bydła. Udział  
w pokazie jazdy konnej, degustacja argentyńskiej wołowi-
ny. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 11 COLONIA DEL SACRAMENTO 

Śniadanie. Rejs promem do kolonialnego miasta 
urugwajskiego Colonia del Sacramento. Zwiedzanie 
historycznego centrum miasta - jedynego miejsca  
w Urugwaju wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 12-13

Transfer na lotnisko. Przelot do kraju. Zakończenie piel-
grzymki.

Przeloty samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym minibusem   D
lub autokarem
Przeloty wewnętrzne D
Noclegi w hotelach *** / ****  D
Wyżywienie wg programu D
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów D
Usługi lokalnych przewodników D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT  D

Rio de Janeiro - Aperecida - Sao Paulo - Foz do Iguazu - Wanda San Ignacio - Buenos Aires - Lujan - Colonia del Sacramento

Zapewniamy

Brazylia, Argentyna i Urugwaj 
Pielgrzymka do Ameryki Południowej
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DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Węgier. Prze-
jazd na nocleg do hotelu w okolicach Szegedu. 

DZIEŃ 2 

Po śniadaniu wyjazd w dalszą drogę. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicach Sofii.

DZIEŃ 3 MONASTER RYLSKI - SOFIA

Śniadanie. Zwiedzanie najsłynniejszego i największego 
klasztoru w Bułgarii  - Monasteru Rylskiego, który zo-
stał wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Uznawany jest przez Bułgarów jako symbol bułgarskie-
go oporu przeciwko tureckiej okupacji oraz odrodzenia 
narodowego. Następnie przejazd do stolicy Bułgarii  
- Sofii. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym: 
Sobór Aleksandra Newskiego - największa cerkiew na 
Bałkanach, cerkiew Bojańska wpisana na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO, meczet Bani Baszi. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 MONASTER BACZKOWSKI - PŁOWDIW 

Po śniadaniu przejazd do Monasteru Baczkowskiego  
- drugiego, najsłynniejszego klasztoru prawosławnego 
Bułgarii. Stanowił jeden z najważniejszych ośrodków 
duchowości chrześcijańskiej w czasach Drugiego Pań-
stwa Bułgarskiego. Następnie przejazd do największe-
go miasta centralnej Bułgarii  - Płowdiwu. Zwiedzanie 
miasta: forum rzymskie, rzymski amfiteatr, cerkiew św. 
Konstantyna i Heleny, Meczet Piątkowy. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 5 KAZANŁYK 

Śniadanie, po którym przejazd do Kazanłyku zwanego 
„stolicą Doliny Róż”. Wizyta w miejscu, gdzie produ-
kowany jest olejek różany, który stosowany jest w wielu 
słynnych perfumach i kosmetykach. Do uzyskania 1 kg 
olejku różanego potrzebne są ponad 3 tony płatków róż. 
Następnie zwiedzanie miasta: kopia kazanłyckiego gro-
bowca, który został wpisany na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolicach Nesebyru.

DZIEŃ 6 NESEBYR

Śniadanie. Zwiedzanie Nesebyru - miasta noszącego 
miano bułgarskiego Dubrownika. Nesebyr położony 
jest na półwyspie, który ze stałym lądem łączy jedynie 
wąski pas ziemi. Do dzisiejszych czasów zachowało się 
tu 40 świątyń, zaś całe miasto uznane jest za rezerwat 
architektoniczny i archeologiczny i zostało wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Warny.

DZIEŃ 7 WARNA  

Śniadanie. Dzień wypoczynku nad Morzem Czarnym 
do dyspozycji uczestników. Możliwość pobytu na pla-
ży i kąpieli w morzu. Dla chętnych możliwość wyjścia 
na wieczór bułgarski, podczas którego nie zabraknie 
specjałów lokalnej kuchni i typowo bułgarskich napo-
jów - wina i rakiji.  Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 8 BAŁCZIK  - KALIAKRA  

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Bałczik, gdzie 
znajduje się pałacyk Królowej Rumunii - Marii Ko-
burg, z okalającym go Ogrodem Botanicznym, drugim 
pod względem zbiorów w Europie. Wizyta w winnicy  
i możliwość degustacji. Następnie przejazd na przylądek 
Kaliakra. Jest to wąski, dwukilometrowy cypel, z które-
go rozpościera się zapierający dech w piersiach widok 
na morze. Dodatkową atrakcję stanowią znajdujące się 
na przylądku pozostałości po budowlach rzymskich,  
a także pojawiające się na horyzoncie delfiny. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 9 SZEGED

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Węgier. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Szegedu.

DZIEŃ 10

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Zakończenie pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
9 noclegów w hotelach *** D
Wyżywienie: 9 śniadań, 8 obiadokolacji,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Szeged - Monaster Rylski - Sofia - Monaster Baczkowski - P³owdiw -  Kazan³yk  - Nesebyr - Warna  - Ba³czik  - Kaliakra

Bułgaria 
Cerkwie, winnice i złote piaski

Zapewniamy
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DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Chin.

DZIEŃ 2 PEKIN 

Przylot do Pekinu. Krótki odpoczynek. Zwiedzanie stolicy pań-
stwa: Świątyni Nieba - kompleksu świątyń taoistycznych wpisane-
go na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz wizyta na Placu 
Tian’anmen (Plac Niebiańskiego Spokoju), gdzie znajduje się Po-
mnik Bohaterów Ludu oraz mauzoleum Mao Zedonga. Zwiedzanie 
Świątyni Harmonii i Pokoju - największej świątyni lamaistycznej 
w Pekinie. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 BADALING

Śniadanie. Zwiedzanie okolic Pekinu. Przejazd do Badaling, 
gdzie przebiega najlepiej zachowany odcinek Wielkiego Muru 
Chińskiego  o długości ok. 4,8 km, położony na wysokości 
1000 m n.p.m. Ta zachowana, najdłuższa fortyfikacja na świe-
cie uznawana jest za jeden z cudów świata i wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie przejazd do Gro-
bowców dynastii Ming, kompleksu nekropolii gdzie zostało 
pochowanych 13 z 16 cesarzy dynastii.  Do grobowców pro-
wadzi Droga Duchów, której część ozdobiona została posą-
gami zwierząt oraz mandarynów. Wizyta w fabryce cloisonne, 
miejscu wyrobu charakterystycznej dla Chin ceramiki. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ  4 PEKIN 

Śniadanie. Zwiedzanie Letniego Pałacu - zespołu parkowo-
pałacowego z licznymi ogrodami, altankami i cesarskimi 
rezydencjami. Przejażdżka rikszami po ulicach Pekinu. Na-
stępnie przejście do Zakazanego Miasta - dawnego pałacu 
cesarskiego dynastii Ming i Qing - symbolu cesarskiej po-
tęgi i władzy. Wizyta w Centrum Hodowli Pereł. Wieczorem 
kolacja z degustacją kaczki po pekińsku. Przejazd nocnym 
pociągiem do Xi’an.

DZIEŃ 5 X’IAN 

Śniadanie w formie pakietu. Przyjazd do X’ian - starożytnej 
stolicy Chin. Przejazd do Mauzoleum pierwszego chińskiego 
cesarza - Quin Shi, gdzie znajduje się słynna Armia Terako-
towa. 7500 figur naturalnej wielkości przedstawia żołnierzy  
i konie, wykonane z terakoty (wypalonej gliny). Każda z fi-
gur posiada cechy indywidualne i przedstawia inne emocje. 
Zwiedzanie Xi’an, pierwszej siedziby cesarza i pierwszej sto-
licy kraju: oglądanie Wielkiej Pagody Dzikiej Gęsi - symbolu 
miasta i Wielkiego Meczetu - najpiękniejszego meczetu kraju  
z chińskimi elementami dekoracji. Wieczorem bankiet pie-
rożkowy oraz przedstawienie tańca i śpiewu z czasów dynastii 
Tang. Przejazd na nocleg do hotelu w okolicach Xi’an. 

DZIEŃ 6 X’IAN  

Śniadanie. Przejazd w okolicach imponujących Murów Miej-
skich z czasów dynastii Ming. Wizyta w katedrze św. Francisz-
ka, stolicy archidiecezji rzymskokatolickiej w Xi’an. Następnie 
przejazd pociągiem do Luoyang. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolicach Luoyang. 

DZIEŃ 7 LUOYANG 

Śniadanie.  Przejazd do Grot Longmen, świątyń wykutych  
w skałach wapiennych poświęconych Buddzie. Wycieczka do 
słynnego klasztoru Shaolin, buddyjskiej świątyni i legendar-
nego miejsca nauki chińskiej sztuki walki - kung fu. Udział  
w pokazie sztuk walki. Wizyta w Lesie Stup - miejscu pochów-
ku mnichów zasłużonych dla klasztoru i mistrzów kung fu. 
Obiadokolacja. Przejazd nocnym pociągiem do Suzhou. 

DZIEŃ 8 SUZHOU 

Śniadanie w formie pakietu. Zwiedzanie Suzhou - miasta uwa-
żanego za jedno z najpiękniejszych w Chinach: Ogród Przeby-
wania oraz Ogród Mistrza Sieci - klasyczne chińskie ogrody  
z licznymi mostkami i wysepkami. Wizyta w muzeum jedwabiu, 
gdzie można przyjrzeć się tradycyjnej technice jego wytwarza-
nia. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Suzhou.

 DZIEŃ 9 TONGLI - SZANGHAJ

Śniadanie. Przejazd do Tongli - miejscowości położonej 
na wodzie. Rejs łodzią po kanałach. Spacer po znanej ulicy 
Guan Qian Jie, centrum handlowym miasta. Odpoczynek nad 
jeziorem Taihu. Przejazd do Szanghaju. Nawiedzenie kościo-
ła św. Serca Jezusowego w nowoczesnej dzielnicy Pudong. 
Wieczorem udział w pokazie akrobatów chińskich. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Szanghaju. 

DZIEŃ 10 SZANGHAJ 

Śniadanie. Zwiedzanie Szanghaju - największego miasta Chin:  
Ogród Youyan, Świątynia Boga Miasta, Świątynia Nefrytowe-
go Buddy, Bund:  przybrzeżna promenada, plac Ludowy, wjazd 
na taras widokowy wieży telewizyjnej „Perły Orientu”. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 11 SZANGHAJ - SESHAN 

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Szanghaju i jego okolic. Przejazd do 
Seshan. Nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Wspomożycielki Wier-
nych - kościół katolicki i miejsce pielgrzymek. Następnie czas 
wolny na najsłynniejszej ulicy handlowej w Szanghaju - Nanking 
oraz Xintandi. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 12

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie pielgrzymki. 

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe  D
Przejazdy klimatyzowanym autokarem D
Nocne przejazdy pociągiem w wagonach  D
sypialnianych na trasie Pekin - Xi’an oraz 
Luoyang - Suzhou
Przejazd pociągiem w wagonach z miejscami  D
siedzącymi na trasie Xi’an - Luoyang
8 noclegów w hotelach ***/**** D
Wyżywienie wg programu D
Wizę chińską D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Pekin - Badaling - Xi’an - Luoyang - Suzhou - Tongli - Szanghaj - Seshan

Chiny
Wizyta w Państwie Środka

Zapewniamy
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DZIEŃ 1 

Zbiórka uczestników i wyjazd w kierunku Węgier. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Budapesztu. 

DZIEŃ 2 BUDAPESZT

Śniadanie, po którym przejazd do Budapesztu. Zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem miejscowym: Wzgórze 
Zamkowe, kościół Macieja, bazylika św. Stefana, Plac 
Bohaterów, Wzgórze Gellerta z imponującą panoramą 
miasta, Neogotycki Parlament (z zewnątrz). Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Peczu.

DZIEŃ 3 MEDJUGORIE

Śniadanie, po którym przejazd do Medjugorie. Przyjazd 
na miejsce w godzinach wieczornych. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicach Medjugorie.

DZIEŃ 4 MOSTAR - MEDJUGORIE

Śniadanie. Przejazd do Mostaru - zwiedzanie naj-
piękniejszego miasta Hercegowiny z przewodnikiem. 
Powrót do Medjugorie: nawiedzenie miejsc objawień, 
udział w modlitwie różańcowej i Mszy Świętej, procesja 
różańcowa na Górę Objawień w Podbrdo. O ile będzie 
to możliwe spotkanie z jedną z osób widzących. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 DUBROWNIK

Śniadanie, a następnie przejazd do Dubrownika - „Per-
ły Adriatyku”. Zwiedzanie najważniejszych zabytków 
miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg do jednej  
z nadmorskich miejscowości wypoczynkowych.

DZIEŃ 6

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczest-
ników. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 SPLIT I TROGIR

Śniadanie, po którym wycieczka do Splitu i Trogiru 
- zwiedzanie miast portowych, w których doskona-
le zachowały się historyczne centra miejskie - Pa-
łac Dioklecjana, katedra św. Wawrzyńca. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Jezior Pli-
twickich.

DZIEŃ 8 JEZIORA PLITWICKIE

Śniadanie, po którym przejazd do Plitwic - zwiedzanie 
Chorwackiego Parku Narodowego. Przepiękne jeziora 
połączone są z licznymi wodospadami. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 9 WIEDEŃ

Śniadanie, po którym przejazd do Wiednia. Objazdo-
wa tura zwiedzania i spacer po mieście z przewodni-
kiem miejscowym. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolicach Brna.

DZIEŃ 10

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Zakończenie pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
9 noclegów w hotelach *** lub pensjonatach D
Wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Budapeszt - Medjugorie - Mostar - Dubrownik - Split - Trogir - Jeziora Plitwickie - Wiedeñ

Chorwacja
Pielgrzymka do Medjugorie

Zapewniamy
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Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
8 noclegów w hotelu *** D
Wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Lefkara - Larnaka - Stawrowouni - Nikozja - Limassol - Kurion - Omodos - Góry Troodos - Petra tou Romiou - Pafos - Famagusta - Salamina

Zapewniamy

Cypr
Śladami wczesnego chrześcijaństwa

DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Larnaki. Transfer do ho-
telu na nocleg w okolicach Larnaki. 

DZIEŃ 2 LEFKARA - LARNAKA

Po śniadaniu przejazd do wioski Lefkara, która słynie 
z ręcznie wykonanych rzeźb. Następnie przejazd do 
Larnaki:  nawiedzenie cerkwi św. Łazarza pochodzącej 
z IX w., która została wzniesiona w miejscu jego grobu. 
Spacer promenadą i uliczkami Larnaki. Czas wolny. Po-
wrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 STAWROWOUNI - NIKOZJA

Śniadanie. Nawiedzenie klasztoru św. Tekli oraz klasz-
toru Świętego Krzyża w Stawrowouni. Jest to jedyny 
klasztor prawosławny na Cyprze, w którym obowiązuje 
zakaz wstępu kobiet. Przejazd do Nikozji. Zwiedzanie 
katedry św. Jana, Muzeum Bizantyjskiego z ikonami z 
VIII-XVIII w. oraz Muzeum Archeologicznego. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 LIMASSOL - KURION - OMODOS

Śniadanie. Wyjazd do centrum Limassol, które jest 
drugim pod względem wielkości miastem na Cyprze. 
Zwiedzanie starej części miasta. Przejazd do Kurion  
- starożytnego miasta założonego przez Greków. Zwie-
dzanie Teatru i łaźni rzymskich, mozaiki z V w., bazyli-
ki z baptysterium z V w. Przejazd do Omodos i wizyta  
w klasztorze Świętego. Krzyża. Degustacja win i wy-
robów z oliwek. Powrót do hotelu na obiadokolację  
i nocleg.

DZIEŃ 5 GÓRY TROODOS 

Po śniadaniu, przejazd w Góry Troodos, gdzie znajduje 
się 10 bizantyjskich kościołów wpisanych na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO. Nawiedzenie najsłynniej-
szego klasztoru na Cyprze - klasztoru Kykkos, gdzie 
znajduje się ikona NMP namalowana przez ewangelistę 
Łukasza. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

 DZIEŃ 6 PETRA TOU ROMIOU - PAFOS

Śniadanie. Przejazd do miejsca narodzin Afrodyty - Pe-
tra tou Romiou. Legenda głosi, iż w tym miejscu grecka 
bogini miłości wyłoniła się z piany. Następnie przejazd 
do Pafos, gdzie zobaczyć można m.in.: ruiny wczesno-
chrześcijańskiej bazyliki, odeon - starożytny teatr, zamek 
bizantyjski, oraz mozaiki w domu Dionizosa. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

 DZIEŃ 7 FAMAGUSTA - SALAMINA

Śniadanie. Przejazd do Famagusty: ruiny murów wznie-
sionych przez władców weneckich, kościół św. Mikoła-
ja, ruiny kościoła św. Jerzego oraz św. Piotra i Pawła. 
Wizyta w Salaminie, gdzie przypłynął św. Paweł z Bar-
nabą: kościół św. Barnaby, ruiny Salaminy. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg

 DZIEŃ 8

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczest-
ników. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 9

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowe-
go tygodnia wypoczynku.
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Przejazd klimatyzowanym autokarem D
6 noclegów w hotelach *** / **** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 5 obiadokolacji,   D
2 obiady
Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Wroc³aw - Praga - Kutna Hora - Morawski Kras - Brno - Welehrad - Kromiery¿ - Zlin - O³omuniec

Zapewniamy DZIEŃ 1 WROCŁAW  

Zbiórka uczestników. Przejazd do Wrocławia: Stary Ry-
nek z ratuszem oraz zabytkową zabudową, Ossolineum 
i gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Ostrów 
Tumski z katedrą oraz późnoromańskim kościołem św. 
Idziego. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej, która jest 
genialnym dziełem Jana Styki i Wojciecha Kossaka  
o wym. 15 x 114 m, przedstawiającym najważniejszą, 
zwycięską dla Polaków bitwę powstania kościuszkow-
skiego. Przejazd na obiadokolację i nocleg w Kotlinie 
Kłodzkiej.

DZIEŃ 2 PRAGA

Śniadanie, po którym przejazd do Pragi. Spotkanie  
z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie: Hradcza-
ny - katedra św. Wita, Loreta, zamek, ogrody, Złota 
Uliczka, Most Karola ze słynnymi rzeźbami. Następnie 
Stare Miasto: Rynek Staromiejski, ratusz z wieżą ze-
garową, pomnik Husa, odpoczynek na głównej ulicy 
Pragi - Vaclavske Namesti. Obiadokolacja w restaura-
cji. Wieczorem udział w spektaklu Fontanna Kriżikova  
- w rolach głównych woda, światło i dźwięk. Przejazd na 
nocleg w okolicach Pragi.

DZIEŃ 3 KUTNA HORA

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Kutna Hora, 
gdzie znajduje się znana na całym świecie kaplica cza-
szek. Wszystkich odwiedzających to miejsce zadziwia 
jej niezwykły wystrój, na który składają się m.in. żyran-
dole, krzyże czy herby ułożone z ludzkich kości. Następ-
nie nawiedzenie kościoła Wniebowzięcia Panny Marii 
oraz katedry św. Barbary, która wraz z innymi zabytkami 
miasta została wpisana na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Spacer podziemną trasą turystyczną po 
zabytkowej kopalni srebra. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolicach Brna.

DZIEŃ 4 BRNO

Śniadanie. Wizyta w jednej z jaskiń Morawskiego 
Krasu, charakteryzujących się wyjątkowo bogatą szatą 
krasowych form naciekowych. Przejazd do Brna. Spa-

cer po stolicy Moraw: ul. Radnicka z ratuszem, zamek 
i twierdza Spilberk, willa Tugendhat, katedra św. Pawła 
i Piotra, bazylika pw. Wniebowzięcia NMP, klasztor Au-
gustianów, klasztor Kapucynów. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 WELEHRAD - KROMIERYŻ

Po śniadaniu przejazd do Welehradu, który jest najważ-
niejszym miejscem pielgrzymkowym w Republice Cze-
skiej. Miejsce to jest związane z patronami Europy - św. 
Cyrylem i Metodym. Bazylika w Welehradzie otrzymała 
od św. Jana Pawła II w roku 1985 „złotą różę” - cenny 
dar, którym mogą poszczycić się nieliczne sanktuaria na 
świecie. Następnie przejazd do Kromieryża, który przez 
wieki było letnią siedzibą biskupów i arcybiskupów 
ołomunieckich. Zwiedzanie miasta: pałac arcybiskupi  
i jego unikatowe ogrody - Zamkowy i Kwiatowy oraz wi-
niarnie arcybiskupie, w których od XIV w. produkuje się 
naturalne wina według norm watykańskich. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 ZLIN - OŁOMUNIEC

Śniadanie. Wizyta w Zlinie, który zawdzięcza swój 
prestiż Fabryce Baty, produkującej obuwie od 1894 
roku. Wizyta w Instytucie Baty, gdzie prezentowane są 
ciekawostki związane z marką Bata oraz założycielem 
Tomaszem Batą, który był określany „Henry Fordem  
z Europy Wschodniej”. Wizyta w najsłynniejszej budowli 
miasta - biurowcu nr 21, w którym mieści się nietypowa 
atrakcja techniczna: winda będąca jednocześnie biurem 
szefa firmy. Wyjazd do Ołomuńca. Nawiedzenie katedry 
św. Wacława. Spacer po barokowym centrum Ołomuń-
ca: kolumna Trójcy Przenajświętszej, ratusz Starego 
Miasta, pałac Arcybiskupi. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 7

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Zakończenie pielgrzymki.

Czechy
Szlakiem czeskich sanktuariów
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DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników i wyjazd w kierunku Niemiec. Prze-
jazd na nocleg w okolicach Kolonii.

DZIEŃ 2 KOLONIA - BANNEUX - PARYŻ

Śniadanie. Przejazd do Kolonii - krótkie zwiedzanie ka-
tedry - w średniowieczu uznanego miejsca pielgrzymek. 
Następnie przejazd na teren Belgii. Nawiedzenie sank-
tuarium maryjnego w Banneux, gdzie w 1933 r. miało 
miejsce osiem objawień Matki Bożej 12-letniej Mariet-
cie Beco. Wieczorem przyjazd do Paryża. Obiadokolacja 
w restauracji, a następnie rejs statkiem po Sekwanie, 
podczas którego można podziwiać najważniejsze zabyt-
ki miasta. Przejazd na nocleg w okolicach Paryża.

DZIEŃ 3 PARYŻ

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Paryża: nawie-
dzenie katedry Notre Dame, Msza Święta w Kaplicy 
Cudownego Medalika. Dla chętnych wjazd na wieżę 
Eiffla. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem spacer 
po dzielnicy Montmarte i nawiedzenie Bazyliki Sacre 
Coeur. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 4 LISIEUX - MONT SAIN MICHEL

Śniadanie. Przejazd do Lisieux - nawiedzenie bazyliki 
św. Teresy. Następnie przejazd do Mont Saint Michel - 
klasztoru o unikatowym położeniu. Miejsce to, będące 
obecnie ważnym ośrodkiem kultu Archanioła Michała 
oraz zabytkiem wpisanym na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, w przeszłości nosiło miano niezdobytej twierdzy. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Rennes.

DZIEŃ 5

Śniadanie. Całodzienny przejazd do Lourdes. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Lourdes.

DZIEŃ 6 LOURDES

Po śniadaniu całodzienny pobyt w Lourdes: droga 
krzyżowa, Msza Święta, czas wolny, kąpiel w wannach 
z cudowną wodą, udział w uroczystościach religijnych. 
Wieczorem nabożeństwo maryjne z lampionami. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 LOURDES 

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Lourdes. Uczestnictwo 
w uroczystościach religijnych. Dla chętnych wycieczka 
do grot Betharram. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 8 LA SALETTE

Śniadanie, po którym całodzienny przejazd do Sanktu-
arium Matki Bożej Płaczącej w La Salette. Wieczorem 
udział w nabożeństwie maryjnym ze świecami. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach La Salette. 

DZIEŃ 9 ARS

Śniadanie, po którym przejazd do Ars. Nawiedzenie 
bazyliki św. Jana Marii Vianney - znamienitego dusz-
pasterza, patrona kapłanów. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Miluzy.

DZIEŃ 10 STRASBURG - ALTOETTING

Śniadanie, po którym przejazd do Strasburga - krótkie 
zwiedzanie miasta. Przejazd do Altoetting, miasteczka 
położonego w malowniczej Górnej Bawarii, które od XV 
w. stało się celem pielgrzymek z całego świata. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Altoetting.

DZIEŃ 11 ALTOETTING

Śniadanie, po którym krótkie nawiedzenie najważniej-
szego Sanktuarium Maryjnego Bawarii z cudowną fi-
gurą i urnami zawierającymi serca królów bawarskich. 
Msza Święta. Wyjazd w drogę powrotną do kraju.  
W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. Przy-
jazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. Za-
kończenie pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
10 noclegów w hotelach ** / ***  D
Wyżywienie: 10 śniadań, 9 obiadokolacji,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Kolonia - Banneux - Pary¿ - Lisieux - Mont Saint Michel - Lourdes - La Salette - Ars - Strasburg - Altoetting 

Zapewniamy

Francja
Maryjnym szlakiem
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Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach *** / **** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Ateny - Delfy - Osios Lukas - Saloniki - Weria - Meteory - Termopile - Mykeny - Epidauros - Staro¿ytny Korynt

Grecja
Śladami św. Pawła

Zapewniamy DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Aten. Transfer do hotelu 
na nocleg.

DZIEŃ 2 ATENY

Śniadanie. Całodniowe zwiedzanie Aten - jednej z naj-
słynniejszych starożytnych polis, kolebki demokracji, 
a obecnie stolicy Grecji: wzgórze Akropol z symbolem 
miasta - Partenonem, Areopag, gdzie św. Paweł wy-
głosił mowę znaną z Dziejów Apostolskich, kościoły 
bizantyjskie, gmach Parlamentu przy Placu Syntagma, 
spacer po labiryncie uliczek Plaki, zrekonstruowany 
stadion olimpijski. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
w okolicach Delf.

DZIEŃ 3 DELFY - OSIOS LOUKAS

Śniadanie. Przejazd do Delf. Zwiedzanie: świątynia 
Apollina (miejsce gdzie wieszczka Pytia odpowiadała 
na pytania starożytnych), Omfalos - pępek świata wg 
starożytnych, zrekonstruowany Skarbiec Ateńczyków 
położony przy Świętej Drodze. Następnie przejazd do 
klasztoru błogosławionego Łukasza (Osios Loukas) 
(XI-XII w.) wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okoli-
cach Salonik.

DZIEŃ 4 SALONIKI - WERIA

Po śniadaniu przejazd do Salonik - dawniej wielona-
rodowościowej metropolii. Spacer i zwiedzanie m.in. 
Górnego i Dolnego Miasta, Białej Wieży, katedry 
św. Demetriusza - patrona miasta. Następnie przejazd 
do Werii, gdzie św. Paweł nauczał i założył gminę 
chrześcijańską. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolicach Kalambaki.

DZIEŃ 5 METEORY - TERMOPILE

Po śniadaniu zwiedzanie: słynne klasztory na skałach, 
tzw. Meteory pochodzące z XII - XIV w., a obecnie wpi-
sane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wizy-
ta w pracowni ikon. Przejazd w kierunku Peloponezu.  
W przerwie podróży zwiedzanie miejsca historycznej 
bitwy pod Termopilami. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolicach Kanału Korynckiego.

DZIEŃ 6 KANAŁ KORYNCKI

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczestni-
ków. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. Dla 
chętnych rejs Kanałem Korynckim. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 MYKENY - EPIDAUROS - STAROŻYTNY KORYNT

Śniadanie, po którym wyjazd na Peloponez. Przejazd 
do Myken - zwiedzanie słynnego Skarbca Atreusza 
zwanego Grobem Agamemnona oraz ruin kompleksu 
pałacu. Przejazd do Epidauros i zwiedzanie m.in. najle-
piej zachowanego teatru greckiego słynącego ze wspa-
niałej akustyki. Następnie krótka przerwa nad Kanałem 
Korynckim łączącym Zatokę Koryncką z Morzem Egej-
skim, a następnie zwiedzanie pozostałości starożytnego 
Koryntu: agora rzymska, gdzie św. Paweł napominał 
mieszkańców miasta, świątynia Apollina, źródło Peire-
ne. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.
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DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Węgier. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Budapesztu. 

DZIEŃ 2 BUDAPESZT

Śniadanie, po którym przejazd do Budapesztu. Zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem miejscowym: Wzgórze 
Zamkowe, kościół Macieja, bazylika św. Stefana, Plac 
Bohaterów, Wzgórze Gellerta z imponującą panoramą 
miasta, Neogotycki Parlament (z zewnątrz). Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Szegedu. 

DZIEŃ 3

Po śniadaniu przejazd przez Serbię i Macedonię do Gre-
cji. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Salonik.

DZIEŃ 4 SALONIKI - WERIA 

Po śniadaniu przejazd do Salonik - dawniej wielona-
rodowościowej metropolii. Spacer i zwiedzanie m.in. 
Górnego i Dolnego Miasta, Białej Wieży, katedry 
św. Demetriusza - patrona miasta. Następnie przejazd 
do Werii, gdzie św. Paweł nauczał i założył gminę 
chrześcijańską. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolicach Kalambaki. 

DZIEŃ 5 METEORY 

Po śniadaniu zwiedzanie słynnych klasztorów na ska-
łach - tzw. Meteory pochodzące z XII-XIV w., a obecnie 
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO; wi-
zyta w pracowni ikon. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolicach Aten.

DZIEŃ 6 ATENY

Śniadanie. Całodniowe zwiedzanie Aten - jednej z naj-
słynniejszych starożytnych polis, kolebki demokracji, 
a obecnie stolicy Grecji: wzgórze Akropol z symbolem 
miasta - Partenonem, Areopag, gdzie św. Paweł wy-
głosił mowę znaną z Dziejów Apostolskich, kościoły 
bizantyjskie, gmach Parlamentu przy Placu Syntagma, 
spacer po labiryncie uliczek Plaki, zrekonstruowany 
stadion olimpijski. Przejazd  na obiadokolację i nocleg 
w okolicach Kanału Korynckiego.

DZIEŃ 7 KORYNT

Po śniadaniu krótka przerwa nad Kanałem Korynckim 
łączącym Zatokę Koryncką z Morzem Egejskim, a na-
stępnie zwiedzanie pozostałości starożytnego Koryntu: 
agora rzymska, gdzie św. Paweł napominał mieszkań-
ców miasta, świątynia Apollina, źródło Peirene. Prze-
jazd do Patras i zaokrętowanie na promie płynącym do 
Włoch. Obiadokolacja. Nocleg w kajutach.

DZIEŃ 8    

Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Bari. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Asyżu.

DZIEŃ 9 ASYŻ   

Śniadanie. Przejazd do Asyżu - miejsca urodze-
nia św. Franciszka i św. Klary. Nawiedzenie bazyliki 
św. Franciszka, w której złożono ciało świętego. Msza 
Święta. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Padwy.

DZIEŃ 10 PADWA - WENECJA

Śniadanie. Następnie przejazd do Padwy. Nawiedzenie 
bazyliki św. Antoniego. Spacer po mieście. Następ-
nie przejazd do Wenecji. Przeprawa do historycznego 
centrum miasta. Zwiedzanie miasta: Plac św. Marka, 
Pałac Dożów (z zewnątrz), Most Westchnień, bazylika 
św. Marka, Dzwonnica, Wieża Zegarowa. Czas wolny. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 11 WIEDEŃ

Śniadanie. Przejazd do Wiednia. Objazdowa tura zwie-
dzania i spacer po mieście z przewodnikiem miejsco-
wym. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Brna.  

DZIEŃ 12

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Zakończenie pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
10 noclegów w hotelach *** / **** D
1 nocleg na promie w kajutach wewnętrz- D
nych 4-osobowych
Wyżywienie: 11 śniadań, 11 obiadokolacji,  D
1 obiad
Przeprawa promowa na trasie: Patras - Bari D
Opłaty portowe D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Budapeszt - Saloniki - Weria - Meteory - Ateny - Korynt - Asy¿ - Padwa - Wenecja - Wiedeñ 

Zapewniamy

Grecja - Włochy
Chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie
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Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelu *** / **** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW  D
Podatek VAT D

Heraklion - Knossos - Kera - Kritsa - Agios Nikolaos - Matala - Faistos - Rethimnon - Margarites - Moni Arkadiu

Zapewniamy DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot na Kretę. Transfer do hotelu 
na nocleg.

DZIEŃ 2 HERAKLION - KNOSSOS

Śniadanie. Przejazd do Heraklionu. Zwiedzanie stolicy 
wyspy: kościół św. Tytusa - patrona wyspy, Muzeum 
Archeologiczne, kościół św. Katarzyny - wspaniała ko-
lekcja kreteńskich ikon, panorama miasta. Następnie 
Knossos: zwiedzanie centrum cywilizacji minojskiej. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 KERA - AGIOS NIKOLAOS 

Po śniadaniu zwiedzanie klasztoru Kardiotissa, skąd po-
chodzi ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Płaskowyż 
Lassithi - najżyźniejszy obszar Krety. Następnie przejazd 
do kościoła Panagia Kera znanego z najwspanialszych na 
Krecie bizantyjskich fresków. W drodze powrotnej krótka 
wizyta w Agios Nikolaos - spacer po malowniczym mia-
steczku, położonym zarówno nad słodkowodnym jezio-
rem Voulismeni, jak i zatoką Mirabello - obecnie jedna 
z najchętniej odwiedzanych miejscowości na Krecie. Po-
wrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 MATALA - FAISTOS

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Matala, gdzie 
znajdują się wykute w skale groty używane w I i II wieku 
jako katakumby, natomiast w XX wieku było to znane 

miejsce spotkań hippisów z całego świata. W drodze 
powrotnej wizyta w Faistos i zwiedzanie ruin pałacu 
minojskiego, z którego rozpościera się wspaniała pa-
norama okolicy. W ruinach pałacu odnaleziono słynny 
Dysk z Fajstos pokryty ciągiem tajemniczych symboli. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 RETHIMNON - MARGARITES - MONI ARKADIU

Śniadanie. Przejazd do Rethimnonu - spacer po urokli-
wej starówce miasta, które okres największego rozwo-
ju przeżywało w czasach kiedy było pod panowaniem 
weneckim, a następnie tureckim. Zwiedzanie: Twierdza 
Wenecka, kościół św. Franciszka, fontanna Rimondi, 
Loża Wenecka (z zewnątrz). Następnie krótka wizyta 
we wiosce garncarzy - Margarites, gdzie od wieków 
produkuje się tradycyjne wyroby z ceramiki, a także 
zwiedzanie najsłynniejszego klasztoru na Krecie - Moni 
Arkadiu. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6-7

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczest-
ników. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.

Grecja
Kreta - mityczna wyspa
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DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot na Rodos. Transfer do ho-
telu na nocleg.

DZIEŃ 2 RODOS

Śniadanie. Zwiedzanie miasta Rodos: port Mandra-
ki, Starówka wpisaną na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, Wzgórze Monte Smith z pozostałościami 
świątyni Apolla, meczet Sulejmana, Pałac Wielkich Mi-
strzów. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ 3 WZGÓRZE FILERIMOS - KAMIROS - DOLINA MOTYLI 

Śniadanie. Przejazd na Wzgórze Filerimos, gdzie znaj-
dują się pozostałości antycznego Akropolu i jest to do-
skonały punkt widokowy na miasto Rodos. Następnie 
wizyta w miejscowości Kamiros, antycznym mieście 
nazywanym „Greckimi Pompejami”. Wizyta w Dolinie 
Motyli - siedlisku rzadkiego gatunku motyli Panaxia 
Quadripunctaria występującego jedynie w kilku miej-
scach na świecie. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.  

DZIEŃ 4 WYSPA SYMI

Śniadanie. Rejs na położoną na północ do Rodos ma-
lowniczą wyspę Symi, znaną z urokliwych krajobrazów 
i kaskadowej zabudowy kolorowych domów pięknie 
komponujących się na tle błękitnego morza. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 LINDOS - TSAMBIKA 

Śniadanie. Przejazd na południe wyspy do Lindos 
słynącego z przepięknej zabytkowej zabudowy śnież-
nobiałych domów oraz pozostałości starożytnej świą-
tyni Ateny. Postój nad zatoką św. Pawła, gdzie według 
legendy Apostoł schronił się przed burzą w drodze do 
Rzymu. Wizyta w klasztorze Tsambika. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6-7

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczest-
ników. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Transfery klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelu *** / **** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota na całej  D
trasie
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Rodos - Wzgórze Filermos - Kamiros - Dolina Motyli - Wyspa Symi - Lindos - Tsambika

Zapewniamy

Grecja - Rodos
Wyspa pełna słońca
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DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do Tbilisi. 
Transfer do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 2 TBILISI

Śniadanie. Zwiedzanie Tbilisi z przewodnikiem miej-
scowym, m.in.: Stare Miasto, twierdza Narikala, cerkiew 
Metechi, katedra Sioni z krzyżem św. Nino, pomnik Kar-
tlis Deda - strażniczki Tbilisi, Saczino - pałac królowej 
Daredżan. Wizyta w Muzeum Narodowym. Czas wolny. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 MCCHETA - KAZBEGI

Śniadanie. Przejazd do Mcchety. Zwiedzanie pierwszej 
stolicy Gruzji (od III do V w.) z przepiękną katedrą Sve-
titskhoveli oraz położonego w pobliżu miasta klaszto-
ru obronnego Jvari z VI w.  Przejazd fragmentem tzw. 
„gruzińskiej drogi wojennej” do miejscowości Kazbegi. 
Wjazd jeepami na wysokość 2170 m n.p.m., gdzie znaj-
duje się XIV-wieczny, prawosławny klasztor Cminda 
Sameba. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okoli-
cach Gudauri. 

DZIEŃ 4 ANANURI - KUTAISI

Śniadanie. Przejazd do twierdzy Ananuri, malowniczo 
położonej nad rzeką Aragwi. Należąca do książąt Aragwi 
forteca powstała w XVI w. Następnie przejazd do Ku-
taisi, zwiedzanie monasteru Gelati, kulturowego i inte-

lektualnego ośrodka swoich czasów dzięki istniejącej tu 
niegdyś Akademii. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
w okolicach Kutaisi. 

DZIEŃ 5 BATUMI

Śniadanie. Przejazd do Batumi, słynnego kurortu po-
łożonego nad Morzem Czarnym. Zwiedzanie miasta. 
Odpoczynek na plaży nad Morzem Czarnym. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 KUTAISI - BORJOMI - ACHALCICHE

Śniadanie. Wizyta w katedrze Bagrati pochodzącej z XI 
w. Następnie przejazd do Borjomi - gruzińskiego Parku 
Narodowego, jednego z największych w Europie. Prze-
jazd do Achalciche. Zwiedzanie twierdzy Rabati i znaj-
dującego się w nim Muzeum Etnograficznego. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Achalciche.  

DZIEŃ 7 WARDZIA

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Wardzia. Znaj-
duje się tu skalne miasto ze „Złotego Wieku” Gruzji, 
zbudowane w XII w. przez króla Jerzego III. Największe  
z trzech istniejących miast skalnych Gruzji, gdzie do 
dzisiaj w części mieszkają mnisi. Przejazd na obiado-
kolację i nocleg w okolicach Tbilisi. 

DZIEŃ 8 

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki. 

Tbilisi - Kazbegi - Mccheta - Ananuri - Kutaisi - Batumi - Borjomi - Achalciche - Wardzia

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazdy klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Usługi przewodnika lokalnego D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Gruzja
Na kaukaskim szlaku
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DZIEŃ 1

Spotkanie na lotnisku. Przelot do Tbilisi. Transfer do ho-
telu na nocleg.

DZIEŃ 2 TBILISI

Śniadanie. Zwiedzanie Tbilisi z przewodnikiem miej-
scowym, m.in. Stare Miasto, twierdza Narikala, cerkiew 
Metechi, katedra Sioni z krzyżem św. Nino, pomnik Kar-
tlis Deda - strażniczki Tbilisi, Saczino - pałac królowej 
Daredżan. Wizyta w Muzeum Narodowym. Czas wolny. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 MCCHETA - KAZBEGI

Śniadanie. Przejazd do Mcchety. Zwiedzanie pierwszej 
stolicy Gruzji (od III do V w.) z przepiękną katedrą Sve-
titskhoveli oraz położonego w pobliżu miasta klasztoru 
obronnego Jvari z VI w.  Przejazd fragmentem tzw. „gru-
zińskiej drogi wojennej” do miejscowości Kazbegi. Wjazd 
jeepami na wysokość 2170 m n.p.m., gdzie znajduje się 
XIV-wieczny, prawosławny klasztor Cminda Sameba. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Gudauri. 

DZIEŃ 4 ANANURI - KUTAISI

Śniadanie. Przejazd do twierdzy Ananuri, malowniczo poło-
żonej nad rzeką Aragwi. Należąca do książąt Aragwi forteca 
powstała w XVI w. Następnie przejazd do Kutaisi, zwiedzanie 
monasteru Gelati, kulturowego i intelektualnego ośrodka 
swoich czasów dzięki istniejącej tu niegdyś Akademii. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Kutaisi. 

DZIEŃ 5 KUTAISI - BORJOMI - ACHALCICHE

Śniadanie. Wizyta w katedrze Bagrati pochodzącej z XI w. 
Następnie przejazd do Borjomi - gruzińskiego Parku Na-
rodowego, jednego z największych w Europie. Przejazd do 
Achalciche. Zwiedzanie twierdzy Rabati i znajdującego się 
w nim Muzeum Etnograficznego. Przejazd na obiadokola-
cję i nocleg w okolicach Achalciche.  

DZIEŃ 6 WARDZIA - CHERTWISI

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Wardzia. Znajduje 
się tu skalne miasto ze „Złotego Wieku” Gruzji, zbudowane 
w XII w. przez króla Jerzego III. Największe z trzech ist-

niejących miast skalnych Gruzji, gdzie do dzisiaj w części 
mieszkają mnisi. Następnie zwiedzanie twierdzy Chertwisi. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Erywania.  

DZIEŃ 7 ERYWAŃ - KHOR-VIRAP

Śniadanie. Zwiedzanie Erywania z przewodnikiem miej-
scowym, m.in. wizyta w Matendaran - repozytorium daw-
nych rękopisów ormiańskich, gdzie zebranych jest ponad 
15 000 manuskryptów. Przejazd malowniczą drogą przez 
równinę Araratu do klasztoru Khor-Virap, który położony 
jest najbliżej Góry Ararat na terytorium Armenii. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 ECZMIADZYN - GEGHARD - GARNI

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Eczmiadzyn, sie-
dziby najwyższego patriarchy Kościoła Ormiańskiego. 
Zwiedzanie kościoła św. Rypsymy oraz jednej z pierwszych 
katedr chrześcijańskich. Przejazd do Geghard - zwiedza-
nie imponującego klasztoru, składającego się z potężne-
go mauzoleum oraz trzech świątyń wykutych w skałach. 
Następnie przejazd do Garni, gdzie znajduje się pogańska 
świątynia, jedyna taka antyczna budowla, której pozosta-
łości przetrwały do dnia dzisiejszego. Wizyta w „Świątyni 
Słońca” oraz zespole królewskich antycznych łaźni. Wizyta 
w wytwórni słynnego koniaku Ararat. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 9 SEVANAVANK - HOGHPAT

Śniadanie. Przejazd do klasztoru Sevanavank. Zwiedzanie po-
łożonego malowniczo obiektu nad Jeziorem Sewan. Następ-
nie zwiedzanie Hoghpat - zabytkowego ormiańskiego klasz-
toru wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Tbilisi.

DZIEŃ 10 BODBE - DAWIT GERADŻA

Śniadanie. Wizyta w klasztorze Bodbe, gdzie znajduje się 
grobowiec św. Nino, która przyczyniła się do nawrócenia 
Gruzji na chrześcijaństwo w IV w. oraz Dawid Garedża - 
zwiedzanie średniowiecznego kompleksu klasztornego 
rozciągającego się na obszarze 25 km. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ 11

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie piel-
grzymki. 

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
10 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Usługi przewodnika lokalnego D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Tbilisi - Mccheta - Kazbegi - Ananuri - Kutaisi - Borjomi - Achalciche - Wardzia - Chertwisi - Erywañ - Khor-Virap - Eczmiadzyn  
Geghard - Garni - Sevanavank - Hoghpat - Bodbe - Dawit Gared¿a

Gruzja - Armenia
Pielgrzymka do kolebki chrześcijaństwa

Zapewniamy
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Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach *** / **** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT  D

Gibraltar - Jerez de la Frontera - Sewilla - Kordoba - Granada - Caravaca de la Cruz - Malaga - Ronda

Hiszpania 
Słoneczna Andaluzja

Zapewniamy DZIEŃ 1  

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Malagi. Transfer do ho-
telu na nocleg.

DZIEŃ 2 GIBRALTAR - JEREZ DE LA FRONTERA

Po śniadaniu przejazd na Gibraltar, półwysep stanowią-
cy zamorską kolonię brytyjską. Wjazd kolejką linową na 
Skałę, skąd rozciąga się przepiękny widok na Europę  
i Afrykę, Morze Śródziemne i Atlantyk. Następnie prze-
jazd do Jerez de la Frontera i wizyta w winiarni pro-
dukującej jedno ze słynniejszych win świata - sherry. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 SEWILLA

Śniadanie, po którym przejazd do Sewilli. Zwiedzanie 
stolicy Andaluzji: wspaniała Katedra Santa María wraz ze 
słynnym minaretem Giralda, bajkowa Plaza de Espana, 
Alkazar, zabytkowa Giełda Handlowa, urocza dzielnica 
Santa Cruz. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 KORDOBA

Po śniadaniu wyjazd do Kordoby. Zwiedzanie miasta: 
słynna la Mezquita, dawny meczet z czasów Kalifatu  
z wbudowanym kościołem, Alkazar - pałac warowny, 
stare miasto, oraz dzielnica żydowska Madina Azahara  
z Synagogą - jedną z najlepiej zachowanych w Hiszpa-
nii. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 GRANADA

Śniadanie, po którym przejazd do Granady, wspania-
łego miasta założonego przez Arabów. Zwiedzanie Al-
hambry - arcydzieła architektury arabskiej w Hiszpanii: 

zamek Alcazaba, renesansowy pałac Karola V, ogrody 
Generalife. Następnie spacer po zabytkowym centrum 
miasta i wizyta w gotyckiej katedrze. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 CARAVACA DE LA CRUZ 

Po śniadaniu przejazd do Caravaca de la Cruz, jednego 
z pięciu świętych miast na świecie, będącego znanym 
miejscem pielgrzymkowym również za sprawą relikwii 
Krzyża Świętego, przechowywanych w pobliskiej Ba-
zylice w relikwiarzu w formie dwuramiennego krzyża. 
Nawiedzenie Bazyliki de la Vera Cruz oraz spacer po 
malowniczym mieście. Powrót do hotelu na obiadoko-
lację i nocleg. 

DZIEŃ 7 MALAGA - RONDA

Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie Malagi. Spacer po 
starym mieście, wizyta w Katedrze oraz muzeum Picas-
sa, a także zwiedzanie ruin zamku Gibralfaro, z których 
roztacza się piękny widok na całe miasto. Następnie 
przejazd do Rondy, miasta położonego w górach o tej 
samej nazwie i uważanego za kolebkę korridy: urokliwe 
uliczki miasta, most Puente Nuevo z widokiem na doli-
nę Tagu oraz arena Korridy. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 8

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.
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DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Barcelony. Transfer do 
hotelu na nocleg.

DZIEŃ 2 BARCELONA 

Śniadanie, po którym przejazd do centrum Barcelony. 
Spotkanie z przewodnikiem miejscowym i całodzienne 
zwiedzanie stolicy Katalonii. Spacer śladami Gaudiego: 
katedra Sagrada Familia, Casa Mila, Casa Vicens, Park 
Guell. Dalsze zwiedzanie miasta: reprezentacyjna aleja 
La Rambla, Barri Gotic - najstarsza dzielnica miasta. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 MONTSERRAT - BARCELONA 

Po śniadaniu przejazd do Montserrat. Zwiedzanie słynne-
go klasztoru położonego w centrum  górskiego masywu. 
Po południu przejazd do Barcelony. Spacer po wzgórzach 
dzielnicy Montjuic: wioska olimpijska z okazałym stadio-
nem, ufortyfikowany zamek, pałac wraz z kompleksem 
„magicznych” fontann. Czas wolny w stolicy Katalonii. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 ANDORA 

Śniadanie, po którym przejazd na teren Andory - jedne-
go z najmniejszych państw Europy malowniczo położo-
nego w Pirenejach. Zwiedzanie szlakiem pielgrzymko-
wym. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Lourdes.

DZIEŃ 5 LOURDES

Śniadanie, zwiedzanie Lourdes, Droga Krzyżowa, Msza 
Święta, czas wolny, kąpiel w wannach z cudowną wodą, 

udział w uroczystościach religijnych oraz w nabożeń-
stwie maryjnym z lampionami. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 LOURDES 

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Lourdes. Uczestnictwo 
w uroczystościach religijnych. Dla chętnych fakultatyw-
nie wycieczka do grot Betharram. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 CARCASSONNE

Po śniadaniu przejazd do Carcassonne - zwiedzanie 
jednego z najlepiej na świecie zachowanych średnio-
wiecznych zespołów warowno - obronnych. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg do hotelu w Katalonii.

DZIEŃ 8

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczest-
ników. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 9 TARRAGONA

Śniadanie. Przejazd do Tarragony - miasta słynącego 
z zabytków rzymskich wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO oraz XIV-wiecznej romańskiej 
katedry. Powrót w okolice miejsca zakwaterowania  
i popołudniowy wypoczynek na plaży. Obiadokolacja  
i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 10 

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
9 noclegów w hotelach *** / **** D
Wyżywienie: 9 śniadań, 8 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Barcelona - Montserrat - Andora - Lourdes - Carcassonne - Tarragona

Zapewniamy

Hiszpania
Piękna Katalonia
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DZIEŃ 1 

Spotkanie na lotnisku. Przelot na Majorkę. Transfer do 
hotelu na nocleg.

DZIEŃ 2 PALMA DE MALLORCA

Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Balearów - Palma de Mal-
lorca: katedra La Seu, przypominająca monumentalny 
zamek, gotycki kościół św. Eulalii, który w 1276 r. był 
miejscem koronacji Jakuba II na władcę Majorki, pałac 
królewski de L'Almudeina. Następnie przejazd do zbudo-
wanego na planie koła zamku Bellver, uznawanego za ar-
chitektoniczną perłę Majorki i najciekawszy gotycki zamek 
Europy. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ 3 POLLENSA

Śniadanie. Przejazd do położonego w górach Sierra de 
Tramuntana klasztoru Lluc. Jest to najważniejsze  miej-
sce pielgrzymkowe na wyspie ze względu na pochodzą-
cą z XV w. rzeźbę Czarnej Madonny - patronki Majorki. 
Udział w Mszy  Świętej z udziałem chóru chłopięcego 
zwanego chórem bławatków. Przejazd do miejscowości 
Pollensa na wzgórze Calvaria z przepiękną kapliczką 
oraz widokiem na zatokę. Następnie przejazd na półwy-
sep Formentor. Odpoczynek na plaży. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 4 VALLDEMOSSA - DEIA - SOLLER 

Śniadanie. Przejazd do położonej najwyżej na wyspie 
miejscowości Valldemossa znanej przede wszystkim 
ze znajdującego się tu klasztoru Kartuzów - zakonu  
o bardzo surowej regule. Jest to także miejsce, w któ-
rym zimą 1838 przebywał i tworzył Fryderyk Chopin. 
Zwiedzanie ogrodów Pałacu Króla Sancha oraz spacer 
po zabytkowym centrum, słynącym z domów zdobio-
nych ceramiką i kwiatami. Przejazd przez góry Sierra de 
Tramuntana do Deia do Posesji Miramar, w której zo-
stała otwarta szkoła dla misjonarzy, w której uczyli się 
m.in. języka arabskiego. Przejazd do Soller skąd prze-
jazd zabytkową kolejką wąskotorową, która przemierza 
dolinę słynącą z uprawy cytrusów. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 MANACOR

Śniadanie. Przejazd do Manacor - miasteczka uważane-
go za lokalną stolicę pereł. Zwiedzanie jednej z fabryk 
pereł, gdzie poznać można cały proces produkcji tych 
szlachetnych kamieni. Następnie nawiedzenie Sanktu-
arium San Salvador, gdzie można podziwiać wyrzeźbio-
ną w kamieniu postać Dziewicy Marii z XV w., figurę 
Chrystusa i znajdujący się na szczycie kamienny krzyż. 
Przejazd do miejscowości Porto Cristo. Wizyta w naj-
większej jaskini na Majorce, we wnętrzu której zachwy-
cają piękne formy skalne jakie przez miliony lat wytwo-
rzyła przyroda. Udział w koncercie muzyki klasycznej 
na największym podziemnym jeziorze, zagrany przez 
muzyków płynących na podświetlanej łodzi. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6-7 SANTA EULALIA DEL RIO - SANTA GERTRUDIS - EIVISSA

Śniadanie.  Dzień wypoczynku do dyspozycji uczestni-
ków. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu.
Możliwa fakultatywna, jednodniowa wycieczka stat-
kiem na trzecią pod względem wielkości wyspę archi-
pelagu Balearów - Ibizę. Przejazd do Santa Eulalia del 
Rio na wzgórze Puig de Missa. Z jego szczytu roz-
pościera się widok na miasto i nabrzeże. Nawiedzenie 
znajdującego się tam otoczonego murami kościoła 
św. Eulalii z charakterystycznymi bielonymi ścianami. 
Przejazd do Santa Gertrudis - małej miejscowości,  
w centrum której stoi kościół św. Gertrudy wzniesio-
ny w 1797 roku. Przejazd do Parku Narodowego Ses 
Salines, uważanego za jedną z największych ciekawo-
stek przyrodniczych wyspy. Przejazd do stolicy wyspy 
- miasta Eivissa, nad którym góruje katedra Matki 
Bożej Śnieżnej wzniesiona w XIV w. oraz 23 metro-
wy pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obiad 
w restauracji, z typowymi potrawami Ibizy. Powrót do 
hotelu na nocleg.

DZIEŃ 8 

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki. 

Palma de Mallorca - Pollensa - Valldemossa - Deia - Soller - Mmanacor - Porto Cristo
Ibiza: Santa Eulalia del Rio - Santa Gertrudis - Eivissa

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i opłaty paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelu ***/**** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 5 obiadokolacji,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Hiszpania - Majorka
Pielgrzymka na Baleary
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DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Delhi przez jeden z euro-
pejskich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2 DELHI

Przylot do Delhi. Krótki odpoczynek w hotelu. Następnie 
zwiedzanie stolicy państwa: Brama Indii, centrum admi-
nistracyjne Delhi - budynki Parlamentu i Pałacu Prezy-
denckiego, Czerwony Fort (wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO), Raj Ghat - miejsce kremacji Ma-
hatmy Gandhiego oraz wizyta w Narodowym Muzeum 
Gandhiego. Zwiedzanie największego w Indiach mecze-
tu Jama Masjid. Nawiedzenie katedry Świętego Serca 
Pana Jezusa, przed którą znajduje się pomnik św. Jana 
Pawła II. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 JAIPUR

Śniadanie. Przejazd do Jaipur, stolicy Radżastanu, 
zwanego różowym miastem ze względu na kolor wie-
lu budowli. Zwiedzanie Pałacu Miejskiego, rezydencji 
władców Jaipuru. Nawiedzenie katolickiego kościoła 
Ghat Gate. Wieczorem przejazd rikszami po uliczkach 
Jaipuru. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 JAIPUR

Śniadanie. Całodzienne zwiedzaniu Jaipuru i jego oko-
lic. Przejazd na słoniach lub jeepami do Fortu Amber 
ze słynną komnatą lustrzaną sheesh mahal. Następnie 
w programie: obserwatorium Jantar Mantar, Pałac Wia-
trów (Hawa Mahal). Nawiedzenie kościoła św. Andrze-
ja. Wieczorem wizyta w świątyni Birla - uczestnictwo w 
ceremonii Pudza. Powrót do hotelu na obiadokolację  
i nocleg. 

DZIEŃ 5 FATEHPUR SIKRI - AGRA 

Śniadanie. Przejazd do Agry, dawnej stolicy imperium 
mogolskiego. Po drodze zwiedzanie Fatehpur Sikri, 
nazywanego miastem-widmem. Przyjazd do Agry i wi-
zyta w kościele św. Marii. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg. 

DZIEŃ 6 AGRA

Śniadanie. Zwiedzanie Taj Mahal, symbolu Indii nazy-
wanego świątynią miłości. Wizyta w centrum wytwarza-
nia ceramiki. Następnie Fort w Agrze, masywna twierdza 
z czerwonego piaskowca. Wizyta w kościele katolickim 
przy Sadar Bazaar. Przejazd nocnym pociągiem do Va-
ranasi.  

DZIEŃ 7 VARANASI - SARNATH

Śniadanie w formie pakietu. Przyjazd do miasta Siwy - 
Varanasi, położonego nad brzegiem Gangesu, jednego 
z „najświętszych” miejsc Indii. Wycieczka do Sarnath 
- świętego miejsca Buddystów. Zwiedzanie zespołu 
świątynnego gdzie znajduje się stupa Dhamekh i Chau-
khandi oraz kapitel kolumny cesarza Asioki. Następnie 
wizyta w muzeum archeologicznym. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg. 

DZIEŃ 8 VARANASI

Śniadanie. Rejs łodziami po Gangesie, świętej rzece 
buddystów, gdzie nad brzegiem można obserwować 
pielgrzymów dokonujących ceremonii religijnych. Wi-
zyta w dawnej dzielnicy brytyjskiej Cantonment Area. 
Następnie zwiedzanie świątyni ku czci boga Siwy. Prze-
jazd nocnym pociągiem do Kalkuty. 

DZIEŃ 9 KALKUTA

Śniadanie w formie pakietu. Przyjazd do Kalkuty, stolicy 
Bengalu Zachodniego i drugiego co do wielkości miasta 
Indii. Tutaj żyła Matka Teresa, założycielka Zgromadze-
nia Misjonarek Miłości. Wizyta na grobie Matki Teresy 
oraz wizyta w jej domu. Następnie wizyta w Mauzoleum 
królowej Wiktorii oraz Belur Math - siedzibie Misji Ra-
makriszny, która pomaga potrzebującym. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ 10

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończanie 
pielgrzymki. 

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
Nocne przejazdy pociągiem w wagonach  D
sypialnianych 2 klasy na trasie Agra-Varanasi 
oraz Varanasi-Kalkuta
8 noclegów w hotelach *** / ****, D
Wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji D
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz  D
przewodników lokalnych, m.in.: wjazd na sło-
niu/jeepem do Fortu Amber, przejazd rikszą 
po Jaipurze, rejs łodzią po Gangesie
Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Delhi - Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra - Varanasi - Sarnath - Kalkuta

Indie
Śladami Matki Teresy z Kalkuty

Zapewniamy
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Przejazd klimatyzowanym autokarem D
10 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 10 śniadań, 9 obiadokolacji D
Przeprawa promowa Calais/Dunkirk-Dover- D
Calais/Dunkirk lub przejazd eurotunelem 
Calais-Folkestone-Calais
Przeprawa promowa Holyhead-Dublin-Ho- D
lyhead
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Usługi przewodników lokalnych w Londynie  D
i Dublinie
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Canterbury - Londyn - Stonehenge - Dublin - Clonmacnoise - Kylemore - Knock - Ballintoy - Belfast - Downpatrick - Armagh - Cearnarfon 

Irlandia
Śladami św. Patryka

Zapewniamy DZIEŃ 1  

Zbiórka uczestników. Przejazd do Calais. Przeprawa pro-
mowa lub przejazd eurotunelem na terytorium Wielkiej 
Brytanii. Przejazd do hotelu na nocleg.  

DZIEŃ 2-3 CANTERBURY - LONDYN

Śniadanie. Wizyta w Canterbury - spacer po miasteczku, 
wizyta w słynnej gotyckiej katedrze - miejscu męczeństwa 
Tomasza Becketa. Następnie zwiedzanie Londynu, m.in.: 
Greenwich, Parlament, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square, Picadilly Circus, Westminster Abbey, Tower of 
London, Tower Bridge, Downing Street, katedra św. Pawła, 
London Eye. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okoli-
cach Londynu.

DZIEŃ 4 STONEHENGE

Śniadanie. Przejazd do Stonehenge, z najsłynniejszymi na 
świecie kamiennymi kręgami Druidów. Przeprawa promo-
wa Holyhead - Dublin. Obiadokolacja na promie. Przejazd 
na nocleg w okolicach Dublina. 

DZIEŃ 5 DUBLIN - CLONMACNOISE

Śniadanie. Zwiedzanie Dublina, m.in.: założony w 1592 
roku uniwersytet Trinity College z bezcennym średnio-
wiecznym manuskryptem Book of Kells, a także najwięk-
szy kościół w Irlandii - katedra św. Patryka. Przejazd do 
miejscowości Clonmacnoise - legendarnego miejsca 
spoczynku ostatniego króla Irlandii. Zwiedzanie ruin wcze-
snośredniowiecznego zespołu klasztornego z kamiennymi 
krzyżami celtyckimi. Następnie wizyta nad brzegiem Atlan-
tyku i podziwianie 200-metrowych klifów Moher. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Galway.

DZIEŃ 6 KYLEMORE - KNOCK

Śniadanie. Przejazd do Kylemore - zwiedzanie opactwa 
Benedyktynek z ogrodami wiktoriańskimi oraz gotyckiego 
kościółka. Przejazd do Knock, narodowego sanktuarium 
Irlandczyków, uważanego za jedno z najważniejszych 
sanktuariów maryjnych na świecie, znanego z objawień 
Matki Bożej. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okoli-
cach Sligo.

DZIEŃ 7 BALLINTOY

Po śniadaniu przejazd na północ wyspy. Następnie po-
dziwianie Grobli Olbrzyma, utworzonej przez kilkanaście 
tysięcy bazaltowych skał o regularnych kształtach spadają-

cych do morza. Następnie przejazd w okolice miejscowości 
Ballintoy, gdzie znajduje się most linowy Carrick-a-Rede 
Rope Bridge wiszący nad klifami morskimi. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Belfastu. 

DZIEŃ 8 BELFAST - DOWNPATRICK

Śniadanie, po którym przejazd do Belfastu i zwiedzanie 
stolicy Irlandii Północnej, m.in.: ratusza, Stormond - sie-
dziby rządu Irlandii Północnej oraz Belfastu Zachodniego 
z Linią Pokoju dzielącą miasto na część katolicką i prote-
stancką. Przejazd do Downpatrick, gdzie znajduje się grób 
św. Patryka. Wizyta w katedrze Down pochodzącej z XII w., 
a także zwiedzanie St. Patrick Centre - interaktywnego mu-
zeum poświęconego życiu św. Patryka. Następnie spacer 
do Struell Wells - źródeł z wodą o uzdrawiającej mocy oraz 
do kościoła Saul - najstarszego w Irlandii. W pobliżu znaj-
duje się największy na świecie pomnik św. Patryka. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 9 ARMAGH

Po śniadaniu przejazd do Armagh - najstarszego miasta w 
Irlandii i biskupiej stolicy św. Patryka. Nazywane jest ono 
„irlandzkim Rzymem” z racji położenia na siedmiu wzgó-
rzach. Zwiedzanie dwóch katedr pod wezwaniem św. Patry-
ka. Pierwsza z nich, celtycki kościół Irlandii, została zało-
żona przez świętego Patryka w 445 roku a obecny budynek 
pochodzi z XIII w.  Siostrzana katedra katolicka, pochodzi 
z XIX w. i charakteryzuje się bogatym wnętrzem. Następnie 
przejazd do doliny Boyne, gdzie można podziwiać ruiny 
klasztoru św. Beatiusa oraz Górę Slane - miejsce, gdzie 
św. Patryk pokonał pogańskich druidów. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicach Dublina. 

DZIEŃ 10 CEARNARFON

Śniadanie. Przeprawa promowa Dublin - Holyhead. Wyjazd 
w kierunku Londynu.  Przejazd do Cearnarfon, miasta por-
towego w północno-zachodniej Walii. Zwiedzanie średnio-
wiecznej majestatycznej warowni, zamku wybudowanego 
przez króla Anglii - Edwarda I. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolicach Londynu. 

DZIEŃ 11

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
Przejazd do Dover. Przeprawa promowa lub przejazd euro-
tunelem. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczor-
nych. Zakończenie pielgrzymki.
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DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Hawany. Transfer do 
hotelu na nocleg.          

DZIEŃ 2 HAWANA

Śniadanie, po którym zwiedzanie Hawany - Cmentarz 
Kolumba, dzielnica Miramar ze swoimi rezydencjami, 
Plac Rewolucji, przy którym znajdują się gmachy naj-
ważniejszych ministerstw rewolucyjnej Kuby, a także 
pomnik kubańskiego bohatera narodowego Jose Marti. 
Zwiedzanie starej Hawany: katedra, Hawański Kapitol 
(El Capitolio) zbudowany na wzór rzymski, Park Cen-
tralny, Bodeguita Del Medio, Muzeum Rumu - degusta-
cja. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 DOLINA VINALES

Śniadanie. Przejazd do Doliny Vinales. Po drodze wizyta 
w fabryce tytoniu, który jest jednym z najważniejszych 
towarów eksportowych Kuby. Wizyta w Jaskini Indian  
z najstarszymi na Kubie malowidłami prekolumbijskimi. 
Obiad. Krótki rejs podziemną rzeką w Cueva Del Indio. 
Powrót do hotelu na kolację i nocleg.

DZIEŃ 4 GUAMO

Śniadanie. Przejazd nad Zatokę Świń. Zwiedzanie skan-
senu indiańskiego w Guamo, wizyta na farmie krokody-
li. Możliwość (za dodatkową opłatą) degustacji mięsa 
krokodyla. Przejazd na obiadokolację i nocleg w oko-
licach Trinidad. 

DZIEŃ 5 TRINIDAD

Śniadanie.  Zwiedzanie niezwykle pięknego kolonial-
nego miasta Trinidad. Miasto założone w 1514 r., ze 
względu na swoją niezwykłą architekturę zostało wpi-
sane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wizyta  
w barze Canchanchara - degustacja miejscowego drin-
ka. Wizyta w Dolinie Cukrowni - plantacjach trzciny cu-
krowej. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 TRINIDAD

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczest-
ników. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 SOLEDAD - CIENFUEGOS

Śniadanie. Zwiedzanie Soledad - największego ku-
bańskiego ogrodu botanicznego o powierzchni 90 ha  
z 2000 gatunków roślin, w tym palm i drzew tropikal-
nych z całego świata. Zwiedzanie Cienfuegos - porto-
wego miasta nazywanego „Perłą Południa”, założonego 
na początku XIX w. przez emigrantów francuskich. Spa-
cer po historycznym centrum: Pueblo Nuevo, Parque 
Jose Marti, katedra, Palacio de Valle oraz Paseo del 
Prado - najdłuższy deptak na Kubie. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 SANTA CLARA

Śniadanie. Przejazd do Santa Clara zwanego miastem 
„Che”, ze względu na znajdujący się tu pomnik i mau-
zoleum rewolucjonisty.  Zwiedzanie Muzeum  Ernesto 
„Che” Guewary. Spacer do pomnika Jana Pawła II. 
Przejazd do Varadero. Zakwaterowanie w hotelu w opcji 
All Inclusive.

DZIEŃ 9-10 VARADERO

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczestni-
ków w Varadero - jednym z najpiękniejszych kurortów 
na Karaibach położonym na malowniczym półwyspie, 
około 140 km od stolicy Kuby - Hawany. Możliwość 
pobytu na plaży i kąpieli w morzu. Wyżywienie według 
formuły All Inclusive.

DZIEŃ 11-12

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki. 

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
Zakwaterowanie w hotelach **** / ***** D
Wyżywienie według programu D
Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów D
Wizę wjazdową na Kubę D
Usługi polskojęzycznego przewodnika  D
lokalnego
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Hawana - Dolina Vinales - Guamo - Trinidad - Soledad - Cienfuegos - Santa Clara - Varadero

Zapewniamy

Kuba
W sercu Karaibów
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Zapewniamy

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
Noclegi w hotelach *** D
Wyżywienie według programu D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

4 dni: Wigry - Sejny - Wilno - Troki - Kowno - Studzieniczna     
5 dni: Gietrzwa³d - Studzieniczna - Wilno - Troki - Szawle - Kowno - Œwiêta Lipka

Litwa
Pielgrzymka do Ostrej Bramy

DZIEŃ 1 WIGRY - SEJNY

Zbiórka uczestników. Przejazd do Wigier. Nawiedzenie 
wspaniałego pokamedulskiego zespołu klasztornego - 
miejsca wypoczynku Jana Pawła II w czasie pielgrzymki 
do Polski w czerwcu 1999 roku.  Przejazd do Sejn - 
nawiedzenie Bazyliki NMP - jednej z najwspanialszych 
świątyń Polski. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolicach Wilna. 

DZIEŃ 2 WILNO

Śniadanie, po którym całodzienne zwiedzanie Wilna  
z przewodnikiem miejscowym: cerkiew przy Ostrej Bra-
mie, katedra, kościoły: św. Ducha, św. Anny, św. Piotra 
i Pawła, cmentarz na Rossie, miejsca związane z życiem 
i twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackie-
go. Msza Święta w Ostrej Bramie. Powrót  do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 3 TROKI

Śniadanie, po którym uzupełniające zwiedzanie Wilna. 
Czas wolny. Przejazd do Trok - pierwszej stolicy Litwy, 
degustacja karaimskich „kybynów”, spacer nad jezio-
rem Galwe wokół gotyckiego zamku. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 KOWNO - STUDZIENICZNA

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną. Prze-
jazd do Kowna. Pobyt nad Niemnem i Wilią, krótki 
spacer po starym mieście. Przejazd do Sanktuarium  
w Studzienicznej. W przerwie podróży pożegnalny 
obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wie-
czornych. Zakończenie pielgrzymki.

DZIEŃ 1 GIETRZWAŁD - STUDZIENICZNA

Zbiórka uczestników. Przejazd do Gietrzwałdu - „Pol-
skiego Lourdes”. Nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego,  
w którym ukazała się Matka Boża. Przejazd do sanktuarium 
w Studzienicznej - modlitwa w parafialnym kościółku 
przed wizerunkiem Matki Bożej, dzięki której w tym miej-
scu dokonało się wiele cudownych uzdrowień. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Suwałk.

DZIEŃ 2 WILNO

Śniadanie, po którym całodzienne zwiedzanie Wilna  
z przewodnikiem miejscowym: cerkiew przy Ostrej Bra-
mie, katedra, kościoły: św. Ducha, św. Anny, św. Piotra  
i Pawła, cmentarz na Rossie, miejsca związane z życiem 
i twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackie-
go. Msza Święta w Ostrej Bramie. Przejazd na obiado-
kolację i nocleg w okolicach Wilna. 

DZIEŃ 3 TROKI

Śniadanie, po którym uzupełniające zwiedzanie Wilna. 
Czas wolny. Przejazd do Trok - pierwszej stolicy Litwy, 
degustacja karaimskich „kybynów”, spacer nad jezio-
rem Galwe wokół gotyckiego zamku. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 SZAWLE - KOWNO 

Śniadanie, po którym przejazd do Szawli - nawiedzenie 
Góry Krzyży z dziesiątkami tysięcy symboli męki Chry-
stusa. Przejazd do Kowna: Stare Miasto, zamek, katedra, 
spacer Aleją Wolności. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolicach Suwałk. 

DZIEŃ 5 ŚWIĘTA LIPKA

Po śniadaniu  przejazd do Świętej Lipki. Nawiedzenie 
Sanktuarium Maryjnego. Wysłuchanie koncertu orga-
nowego. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży 
pożegnalny obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzi-
nach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.
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DZIEŃ 1 WIGRY

Zbiórka uczestników. Przejazd do Wigier. Nawiedzenie 
wspaniałego pokamedulskiego zespołu klasztornego  
- miejsca wypoczynku Jana Pawła II w czasie piel-
grzymki do Polski w czerwcu 1999 roku.  Przejazd do 
Sejn - nawiedzenie Bazyliki NMP - jednej z najwspa-
nialszych świątyń Polski. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolicach Wilna. 

DZIEŃ 2 WILNO - TROKI

Śniadanie, po którym całodzienne zwiedzanie Wilna  
z przewodnikiem miejscowym: cerkiew przy Ostrej Bra-
mie, katedra, kościoły: św. Ducha, św. Anny, św. Piotra 
i Pawła, cmentarz na Rossie, miejsca związane z życiem 
i twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackie-
go. Msza Święta w Ostrej Bramie. Następnie przejazd do 
Trok - pierwszej stolicy Litwy, degustacja karaimskich 
„kybynów”, zwiedzanie gotyckiego zamku oraz spacer 
nad jeziorem Galwe. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 3 SZAWLE 

Śniadanie, po którym uzupełniające zwiedzanie Wilna. 
Przejazd do Szawli - nawiedzenie Góry Krzyży z dzie-
siątkami tysięcy symboli męki Chrystusa. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Rygi.

DZIEŃ 4 RYGA

Śniadanie, po którym zwiedzanie Starówki Rygi z prze-
wodnikiem miejscowym: fortyfikacje miejskie z Basztą 
Prochową, katedra Domska, kościoły św. Piotra i św. 
Jakuba, zespół średniowiecznych kamieniczek. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Tallina.

DZIEŃ 5 TALLIN

Śniadanie, po którym spotkanie z przewodnikiem miej-
scowym i całodzienne zwiedzanie Tallina: fortyfikacje 
obronne, baszty, Sobór A. Newskiego, Ratusz, malow-
nicze średniowieczne uliczki. Czas wolny. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 KOWNO

Śniadanie, po którym wykwaterowanie i wyjazd do 
Kowna. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Kowna.

DZIEŃ 7 KOWNO

Po śniadaniu zwiedzanie Kowna: Stare Miasto, zamek, 
katedra, spacer Aleją Wolności. Wyjazd w drogę po-
wrotną do kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad 
w Polsce. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wie-
czornych. Zakończenie pielgrzymki.

Wigry - Wilno - Troki - Szawle - Ryga - Tallin - Kowno

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
6 noclegów w hotelach ***  D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Litwa - Łotwa - Estonia
Pielgrzymka nadbałtyckim szlakiem
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DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Valetty. Transfer do ho-
telu na nocleg.

DZIEŃ 2 SANGLEA - COSPICUA - VITTORIOSA - SLIEMA  

Po śniadaniu przejazd do „Trzech Miast”: Senglea, 
Cospicua i Vittoriosa. Następnie czas wolny w Sliema. 
Po południu przejazd do portu - rejs statkiem w okoli-
cach stolicy wyspy. Powrót do hotelu na obiadokolację  
i nocleg.

DZIEŃ 3 MELLIEHA - MDINA - DINGLI 

Śniadanie. Wyjazd do Mellieha - nawiedzenie Sank-
tuarium Matki Bożej. Mdina - spacer po zabytkowym 
miasteczku, nawiedzenie katedry, możliwość podziwia-
nia widoków z murów obronnych miasteczka. Przejazd 
na klify w rejonie Dingli - na najwyżej położony punkt 
na Malcie, skąd można podziwiać przepiękne widoki. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 GGANTIJA - DWEJRA - VICTORIA - XLENDI  

Śniadanie. Wyjazd na wyspę Gozo: kompleks prehi-
storycznych świątyń Ggantija, kościół Ta Pinu - jedno  
z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych mieszkań-
ców Malty i Gozo, Dwejra - miejsce „trzech cudów 
natury” wysp maltańskich, Victoria - „stolica” wyspy 

Gozo, Xlendi - malownicze miasteczko na wybrzeżu 
Gozo. Powrót promem na Maltę. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 HAGAR QIM - MARSAXLOKK   

Śniadanie. Wyjazd do Hagar Qim - unikalnych starych 
maltańskich świątyń. Przejazd do Marsaxlokk - najdłuż-
szej wioski rybackiej na Malcie. W następnej kolejności 
Ghar Dalam - naturalna jaskinia mająca 144 m długo-
ści. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 VALETTA  

Śniadanie, po którym wyjazd do Valetty. Zwiedzanie: 
ogrody Barrakka, katedra św. Jana, Pałac Wielkiego 
Mistrza. Nawiedzenie kościoła św. Pawła, w którym 
znajdują się relikwie świętego. Udział w multimedial-
nym pokazie historii Malty - Malta Experience. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczest-
ników. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.

Senglea - Cospicua - Vittoriosa - Sliema - Mellieha - Mdina - Dingli - Ggantija - Dwejra - Victoria - Xlendi - Hagar Qim 
Marsaxlokk - Valetta

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelu **** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Usługi przewodnika lokalnego D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Malta 
Wyspa św. Pawła

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS • www.arcus.org.pl26



DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Miasta Meksyk. Transfer 
do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 2 MIASTO MEKSYK

Śniadanie. Nawiedzenie Bazyliki Matki Boskiej z Gu-
adalupe. Czas wolny. Powrót do hotelu na obiadoko-
lację i nocleg.

DZIEŃ 3 MIASTO MEKSYK

Zwiedzanie miasta Meksyk: Muzeum Antropologiczne, 
starówka, Zocalo, Pałac Prezydencki, katedra. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 PUEBLA - TENANGO DEL AIRE

Śniadanie. Przejazd malowniczą trasą przy wulkanach 
Popocatepetl i Ixtacihuatl do „miasta aniołów” - Puebla. 
Zwiedzanie katedry oraz kościoła Santo Domingo. Prze-
jazd do prowadzonego przez polskich księży Palotynów 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Tenango del Aire. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 TEOTIHUACAN

Śniadanie. Zwiedzanie Placu Trzech Kultur. Kościół 
Santiago. Zwiedzanie piramid Teotihuacan: Piramida 
Słońca, Piramida Księżyca, Droga Zmarłych. Kolacja 
pod piramidami. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 6 TULA - QUERETARO

Przejazd do starożytnej stolicy Tolteków - Tuli: Świą-
tynia Tysiąca Kolumn, Atlanci Tolteccy. Przejazd do 

Queretaro. Spacer po kolonialnym centrum, zwiedzanie 
klasztoru św. Krzyża oraz wizyta na Wzgórzu Dzwonów, 
miejsce gdzie rozstrzelano arcyksięcia Maksymiliana. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 CUERNAVACA - CACAHUAMILPA

Śniadanie. Zwiedzanie „miasta wiecznej wiosny” - Cu-
ernavaca. Katedra w Cuernavaca. Zwiedzanie jaskini - 
Cacahuamilpa. Przejazd na obiadokolację i nocleg w 
okolicach Taxco.

DZIEŃ 8 TAXCO

Śniadanie. Kościół św. Prystki. Zwiedzanie „srebrnego 
miasta” Taxco: punkty widokowe, zocalo. Czas wolny 
na zakupy wyrobów sztuki jubilerskiej ze srebra. Prze-
jazd do Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu w opcji All 
Inclusive.

DZIEŃ 9 - 10 ACAPULCO

Śniadanie. Czas wypoczynku w najsłynniejszym kuror-
cie Meksyku na plażach Oceanu Spokojnego. Wieczo-
rem podziwianie wysokościowych skoków do wody ze 
skał La Quebrada. Tradycja skoków sięga lat 30-tych 
XX w. Do dziś cieszą się one wielką popularnością. Wy-
żywienie według formuły All Inclusive. 

DZIEŃ 11 - 12

Przejazd na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Opłatę wjazdową do Meksyku D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
9 noclegów w hotelach *** / **** D
Wyżywienie według programu D
Opiekę polskojęzycznego przewodnika  D
lokalnego
Opiekę duchową kapłana D
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D

Miasto Meksyk - Puebla - Tenango del Aire - Teotihuacan - Tula - Queretaro - Cuernavaca - Cacahuamilpa - Taxco - Acapulco

Meksyk 
Pielgrzymka do Matki Bożej z Guadalupe

Zapewniamy
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Zapewniamy

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przelot wewnętrzny Meksyk - Hawana D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
14 noclegów w hotelach *** / **** D
Wyżywienie według programu D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Przewodników lokalnych na terenie Meksyku  D
i Kuby
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów D
Opłaty wizowe: wizę wjazdową na Kubę oraz  D
wizę wyjazdową z Meksyku na Kubę
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Meksyk: Miasto Meksyk - Teotihuacan - Tula - Queretaro - Cacahuamilpa - Taxco - Acapulco 
Kuba: Hawana - Dolina Vinales Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara - Varadero

Meksyk i Kuba
Skarby Ameryki Łacińskiej

DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Meksyku. Transfer do hotelu 
na nocleg.

DZIEŃ 2 MIASTO MEKSYK  - TEOTIHUACAN          

Śniadanie. Zwiedzanie Miasta Meksyk, gdzie zobaczymy Plac 
Trzech Kultur. Msza Święta w bazylice Matki Boskiej z Gu-
adalupe. Zwiedzanie piramid Teotihuacan: Piramida Słońca, 
Piramida Księżyca, Droga Zmarłych. Obiadokolacja pod pira-
midami. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 3 MIASTO MEKSYK

Śniadanie. Zwiedzanie Miasta Meksyk: muzeum antropo-
logiczne, Zocalo, pałac prezydencki, katedra - Msza Święta. 
Przejazd do dzielnicy Xochimilco, gdzie znajdują się słynne 
„pływające ogrody”. Rejs kolorowymi gondolami po kanałach 
zbudowanych przez Azteków w rytm muzyki mariachi. Obiado-
kolacja na łodziach. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 4 TULA - QUERETARO

Śniadanie. Przejazd do starożytnej stolicy Tolteków - Tuli: 
Świątynia Tysiąca Kolumn, Atlanci Tolteccy. Przejazd do Qu-
eretaro. Spacer po kolonialnym centrum. Obiad i Msza Święta. 
Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 5 CACAHUAMILPA - TAXCO - ACAPULCO

Śniadanie. Zwiedzanie jaskini - Cacahuamilpa. Przejazd do Taxco. 
Zwiedzanie miasta. Msza Święta w kościele Santa Prisca. Przejazd 
do Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu w opcji All Inclusive.

DZIEŃ 6 ACAPULCO

Śniadanie. Czas wypoczynku w najsłynniejszym kurorcie Mek-
syku na plażach Oceanu Spokojnego. Wieczorem podziwianie 
wysokościowych skoków do wody ze skał La Quebrada. Tradycja 
skoków sięga lat 30-tych XX w. Do dziś cieszą się one wielką po-
pularnością. Wyżywienie według formuły All Inclusive. 

DZIEŃ 7 MIASTO MEKSYK

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do bazyliki 
Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Przejazd na obiado-
kolację i nocleg.

DZIEŃ 8 HAWANA

Śniadanie (w hotelu lub pakiet śniadaniowy na wynos w zależno-
ści od godziny przelotu). Przejazd na lotnisko w Meksyku. Przelot 
do stolicy Kuby - Hawany. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 9 HAWANA     

Śniadanie, po którym zwiedzanie miasta - Cmentarz Kolumba, 
dzielnica Miramar ze swoimi rezydencjami, Plac Rewolucji, 
przy którym znajdują się gmachy najważniejszych ministerstw 
rewolucyjnej Kuby, a także pomnik kubańskiego bohatera 
narodowego Jose Marti. Zwiedzanie starej Hawany: katedra, 
Hawański Kapitol (El Capitolio) zbudowany na wzór rzymski, 
Park Centralny, Bodeguita Del Medio, muzeum rumu - de-
gustacja. Msza Święta. Powrót do hotelu na obiadokolację  
i nocleg.

DZIEŃ 10 DOLINA VINALES

Śniadanie. Przejazd do Doliny Vinales. Po drodze wizyta  
w fabryce tytoniu, który jest jednym z najważniejszych towa-
rów eksportowych Kuby.  Wizyta w Jaskini Indian z najstar-
szymi na Kubie malowidłami prekolumbijskimi. Obiad.  Krótki 
rejs podziemną rzeką w Cueva Del Indio. Powrót do hotelu na 
kolację i nocleg.

DZIEŃ 11 CIENFUEGOS

Śniadanie. Rejs. Przejazd na farmę krokodyli. Możliwość de-
gustacji mięsa krokodyla (za dodatkową opłatą). Zwiedzanie 
Cienfuegos - portowego miasta nazywanego „Perłą Południa”, 
założonego na początku XIX w. przez emigrantów francuskich. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 12 TRINIDAD - SANTA CLARA

Śniadanie. Zwiedzanie niezwykle pięknego kolonialnego mia-
sta Trinidad. Miasto założone w 1514 roku, ze względu na 
swoją niezwykłą architekturę zostało wpisane na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO. Wizyta w barze Canchanchara - 
degustacja miejscowego drinka. Przejazd do Santa Clara zwa-
nego miastem „Che”, ze względu na znajdujący się tu pomnik 
i mauzoleum rewolucjonisty. Zwiedzanie Muzeum Ernesto 
„Che” Guevary. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 13 - 14 VARADERO

Wypoczynek w jednym z najpiękniejszych kurortów na Ka-
raibach - Varadero, położonym na malowniczym półwyspie, 
około 140 km od stolicy Kuby - Hawany. Zakwaterowanie  
w hotelu w opcji All Inclusive.

DZIEŃ 15 -16

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie piel-
grzymki.
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DZIEŃ 1 NORYMBERGA

Zbiórka uczestników. Przejazd do Norymbergi - naj-
większego miasta Frankonii. Zwiedzanie m.in.: bogato 
zdobiona miejska studnia, renesansowy ratusz, kościół 
NMP, kościół św. Wawrzyńca. Przejazd na nocleg. 

DZIEŃ 2 AUGSBURG - DACHAU 

Śniadanie. Przejazd do Augsburga. Spacer po mieście: 
słynny manierystyczny ratusz, katedra NMP, dzielnica 
Fuggerei, a także bazylika św. Ulryka i św. Afry - miej-
sce pielgrzymek do ich grobów. Następnie przejazd do 
Dachau. Zwiedzanie miejsca zagłady setek uwięzionych, 
w tym także zakonników, diakonów, księży i biskupów 
z Kościołów chrześcijańskich, gdzie swoje życie oddał 
m.in. błogosławiony biskup Michał Kozal. Wspólna 
modlitwa. Czas na zwiedzanie i chwilę zadumy. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 3 WIESKIRCHE - NEUSCHWANSTEIN - ETTAL

Śniadanie, po którym przejazd do Wieskirche (kościół 
na łąkach) wspaniałej rokokowej świątyni otoczonej 
lasami i polami uprawnymi, urzekającej pielgrzymów 
swoją architekturą oraz unikatowymi malowidłami. 
Następnie zwiedzanie najsłynniejszego zamku świata - 
wzniesionego z rozkazu Ludwika II: Zamku Neuschwan-
stein, którego niecodzienna architektura wtapiająca 
się górzysty krajobraz Alp niemalże przenosi turystę  
w świat marzeń i baśni. Następnie wizyta w benedyktyń-
skim opactwie w Ettal, wzorowanym na Bazylice Grobu 
Świętego w Jerozolimie - zwiedzanie kościoła. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 4 CHIEMSEE - MONACHIUM  

Po śniadaniu przejazd nad jezioro Chiemsee. Rejs 
na wyspę Herrenchiemsee i zwiedzanie pałacu zwanego 
„Bawarskim Wersalem”. Następnie przejazd do Mona-
chium. Zwiedzanie głównych zabytków miasta: Marien-
platz, gotycki ratusz ze słynnymi kurantami, gotycka ka-
tedra NMP o wysokich, cebulowatych wieżach. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ 5 ALTOETTING - MARKTL AM INN - PASAWA  

Śniadanie. Przejazd do Altoetting. Nawiedzenie najważ-
niejszego sanktuarium Maryjnego Bawarii z cudowną 
figurą Czarnej Madonny oraz urnami zawierającymi ser-
ca królów bawarskich. Przejazd do Marktl am Inn, gdzie 
16 kwietnia 1927 roku urodził się Joseph Ratzinger. 
Zwiedzanie rodzinnej miejscowości papieża Benedykta 
XVI i miejsc z Nim związanych. Następnie przejazd do 
Pasawy zwanej „miastem trzech rzek” oraz „bawarską 
Wenecją”. Nawiedzenie katedry św. Stefana, w której 
znajdują się największe organy katedralne świata oraz 
zwiedzaniu zamku, w którym przebywał Napoleon Bo-
naparte. Przejazd na obiadokolację i nocleg na terenie 
Czech. 

DZIEŃ 6 MORAWSKI KRAS - OŁOMUNIEC 

Śniadanie. Wizyta w jednej z jaskiń Morawskiego 
Krasu, charakteryzujących się wyjątkowo bogatą szatą 
krasowych form naciekowych. Przejazd do Ołomuńca. 
Nawiedzenie katedry św. Wacława. Spacer po baroko-
wym centrum Ołomuńca: kolumna Trójcy Przenajświęt-
szej, ratusz Starego Miasta, pałac Arcybiskupi. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg na terenie Polski.

DZIEŃ 7 WAMBIERZYCE - KŁODZKO 

Śniadanie, po którym przejazd do Wambierzyc, do Sank-
tuarium Maryjnego zwanego Dolnośląską Jerozolimą, 
stanowiącego  prawdziwą perłę wśród zabytków Ziemi 
Kłodzkiej. Modlitwa przed figurką Matki Bożej Królowej 
Rodzin. Przejazd do Kłodzka: przejście podziemną trasą 
turystyczną, zwiedzanie imponującej Twierdzy Kłodz-
ka oraz spacer gotyckim mostem z XIV wieku. Wyjazd  
w drogę powrotną. W przerwie podróży pożegnalny 
obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wie-
czornych. Zakończenie pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
6 noclegów w hotelach *** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 5 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Niemcy 
Oblicza Bawarii
Norymberga - Augsburg - Dachau - Wieskirche - Neuschwanstein - Ettal - Chiemsee - Monachium - Altoetting - Marktl am Inn 
Pasawa - Morawski Kras - O³omuniec - Wambierzyce - K³odzko 
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DZIEŃ 1 ŚWINOUJŚCIE  

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Świnoujścia. 
Zaokrętowanie na prom, zakwaterowanie w kabinach 
4-osobowych. Nocna przeprawa do Ystad. 

DZIEŃ 2 YSTAD

Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Ystad. Przejazd  
w okolicę Lillehammer na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 LILLEHAMMER - DROGA TROLLI - GEIRANGERFJORDEN

Śniadanie, po którym przejazd do Lillehammer - zwie-
dzanie słynnej wioski Olimpijskiej. Następnie przejazd 
przez Andalsnes na fascynującą „Drogę Trolli” - najbar-
dziej popularną górską drogą w Norwegii, pełną pętli 
i serpentyn z przepięknymi widokami. Przeprawa pro-
mowa z Linge do Eidsdal. Rejs promem z Geiranger do 
Hellesylt wzdłuż fiordu Geirangerfjorden wpisanego na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zaliczany jest 
do jednych z najpopularniejszych atrakcji turystycznych 
Norwegii. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 BRIKSDAL - SOGNEFJORDEN

Śniadanie, po którym przejazd w kierunku południo-
wym. Postój przy imponującym lodowcu Briksdal, 
który stanowi część Lodowcowego Parku Narodowego 
- Jostedal. Ten dziki lodowiec rozciąga się z wysokości 
1200 m, aż do wąskiej doliny Briksdal. Przeprawa pro-
mowa z Lavik do Oppedal wzdłuż największego i naj-
głębszego norweskiego fiordu Sognefjorden. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Bergen.

DZIEŃ 5 BERGEN

Śniadanie, po którym zwiedzanie „Stolicy Fiordów” 
- Bergen. W programie zwiedzanie Targu Rybnego,  
Bryggen - nabrzeża Hanzeatyckiego, słynnego ze swej 
przepięknej, drewnianej zabudowy (wpisanej na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO), katedry Domikirken 
oraz wielu innych ciekawych miejsc. Wycieczka kolejką 
na szczyt Ulriken - szata roślinna przypominająca tun-
drę, jeziora, niezapomniana panorama portu oraz miasta 
położonego na siedmiu wzgórzach. Czas wolny. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 6 EIDFJORD 

Śniadanie, po którym przejazd w okolice Eidfjordu, 
gdzie występują doliny o niemal pionowych ścianach, 
wyżłobione przez lodowce i rzeki. Doliną Mabodalen 
płynie Bjoreia. Rzeka tworzy groźny wodospad Voring-
fossen, który spada z wysokości 145 m do głębokie-
go wąwozu. Przejazd do miejscowości Gudvangen na 
przeprawę promową wzdłuż majestatycznych fiordów 
Aurland i Naeroy do Flam. Przejazd drogą górską na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Al.

DZIEŃ 7 GOL - OSLO 

Śniadanie, po którym możliwość odwiedzenia starego 
drewnianego kościółka znajdującego się w Norweskim 
Muzeum Ludowym w miejscowości Gol. Następnie po-
dróż przez dolinę Hallingdal wzdłuż jeziora Tyrifjorden 
do miejscowości Sandvika. Przejazd do Oslo. W pro-
gramie przejazd ulicą Karl Johan, przy której położone 
są: Pałac  Królewski, Norweski Teatr Narodowy oraz 
Uniwersytet. Postój w Park Fronger, w którym znajdują 
się najsłynniejsze rzeźby Gustawa Vigelanda. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Oslo.

DZIEŃ 8 GOTEBORG

Śniadanie, po którym przejazd przez Goteborg - krótki 
spacer po mieście. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ 9 MALMO - YSTAD 

Śniadanie, po którym przejazd do Malmo: Rynek Głów-
ny Stortorget z zabytkową zabudową i Pomnikiem Ka-
rola X Gustawa, Lilla Torg rynek starego miasta, Ratusz 
Miejski, Apteka Pod Lwem, zabytkowy dworzec kole-
jowy, Turning Torso - najwyższy budynek mieszkalny  
w Szwecji, Malmohaus - morska twierdza z XV w. Obia-
dokolacja. Wyjazd w drogę powrotną. Zaokrętowanie na 
prom, zakwaterowanie w kabinach 4-osobowych. Noc-
na przeprawa do Świnoujścia. 

DZIEŃ 10 ŚWINOUJŚCIE 

Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Świnoujścia. 
Przejazd na miejsce zbiórki w godzinach popołudnio-
wych. Zakończenie pielgrzymki.

Œwinoujœcie - Ystad - Lillehammer - Droga Trolli - Geirangerfjorden - Briksdal - Sognefjorden - Bergen - Eidfjord - Gol  
Oslo - Goteborg - Malmo 

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
Przeprawy promowe: Świnoujście-Ystad- D
Świnoujście oraz Linge-Eidsdal, Lavik-
Oppedal, Gudvangen-Flam
7 noclegów w hotelach *** D
2 noclegi na promie w kabinach 4 osobo- D
wych, wewnętrznych z prywatną łazienką
Wyżywienie: 9 śniadań, 8 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Norwegia
Fiordy, łosie i łososie
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DZIEŃ 1 GDAŃSK

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Gdańska. 
Zaokrętowanie na prom, zakwaterowanie w kabinach 
4-osobowych. Nocna przeprawa do Nynashamn. 

DZIEŃ 2 NYNASHAMN - SZTOKHOLM

Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Nynashamn. 
Przejazd do Sztokholmu. Przyjazd w pobliże Ericsson 
Globe - największego kulistego budynku na świecie. 
Wjazd specjalnymi oszklonymi gondolami na dach bu-
dowli. Niesamowita konstrukcja umożliwia podziwianie 
uroków stolicy Szwecji z wysokości 130 mterów. Spa-
cer po Starówce. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolicach Sztokholmu.

DZIEŃ 3 SZTOKHOLM

Po śniadaniu zwiedzanie Sztokholmu: Ratusz Miejski 
wraz ze Złotą Salą, gdzie odbywają się ceremonie rozda-
nia nagród Nobla, Stare Miasto z wąskimi brukowanymi 
uliczkami oraz domy kupieckie, Zamek Królewski, Par-
lament, Katedra, następnie Vasamuseet - okręt „Waza”, 
doskonale zachowany okręt wojenny, który zatonął  
u wybrzeży Sztokholmu w XVII w., a został wydobyty  
z dna morza 300 lat później. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Orebro.

DZIEŃ 4 OSLO

Śniadanie. Przejazd do Oslo. W programie przejazd uli-
cą Karl Johan, przy której położone są: Pałac  Królew-
ski, Norweski Teatr Narodowy oraz Uniwersytet. Postój 
w Park Fronger, w którym znajdują się najsłynniejsze 
rzeźby Gustawa Vigelanda. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolicach Oslo.

DZIEŃ 5 GOTEBORG

Śniadanie. Przejazd do Goteborga. Zwiedzanie drugie-
go co do wielkości miasta Szwecji: Kronhuset - dawny 
arsenał miejski, najstarszy  zabytek miasta,  Dom Kam-
panii Wschodnio-Indyjskiej z 1750 roku, Gustav Adolfs 
Torg - rynek z pomnikiem króla Gustawa Adolfa, pięk-
nym ratuszem oraz białym budynkiem giełdy. Następ-
nie Katedra oraz plac Gota. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg do hotelu w okolicach Malmo.

DZIEŃ 6 MALMO - KOPENHAGA

Śniadanie, po którym przejazd do Malmo: Rynek Głów-
ny Stortorget z zabytkową zabudową i Pomnikiem Ka-
rola X Gustawa, Lilla Torg rynek starego miasta, Ratusz 
Miejski, Apteka Pod Lwem, zabytkowy dworzec kole-
jowy, Turning Torso - najwyższy budynek mieszkalny 
w Szwecji, Malmohaus - morska twierdza z XV w. Na-
stępnie przejazd do Kopenhagi, przez most, który jest 
17-kilometrową autostradą zawieszoną nad wodami 
Bałtyku łączącą Danię i Szwecję. Zwiedzanie miasta, 
m.in.: Syrenka Kopenhaska, fontanna Gefion, Ratusz 
Miejski, stara zabudowa śródmieścia „Indre By”, Zamek 
Królewski. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 YSTAD - ŚWINOUJŚCIE

Po śniadaniu przejazd do Ystad. Zaokrętowanie na 
promie. Wypłynięcie w rejs powrotny do Polski. Przy-
płynięcie do Świnoujścia. Wyjazd w drogę powrotną. 
W przerwie podróży pożegnalny obiad. Przyjazd na 
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. Zakończenie 
pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
Przeprawy promowe: Gdańsk-Nynashamn  D
oraz Ystad-Świnoujście
Przejazd mostem nad Cieśniną Sund D
5 noclegów w hotelach *** D
1 nocleg na promie w kabinach 4 osobowych,  D
wewnętrznych z prywatną łazienką
Wyżywienie: 6 śniadań, 5 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Gdañsk - Nynashamn - Sztokholm - Goteborg - Malmo - Kopenhaga - Ystad - Œwinoujœcie

Norwegia, Szwecja i Dania
Wyprawa do Skandynawii

Zapewniamy

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS • www.arcus.org.pl 31



DZIEŃ 1 WADOWICE - WIELICZKA - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Zbiórka uczestników. Przejazd do Wadowic - zwiedza-
nie: dom rodzinny Karola Wojtyły, Bazylika Ofiarowania 
NMP. Przejazd do Wieliczki. Zwiedzanie Kopalni Soli 
- niepowtarzalny podziemny świat solnych korytarzy 
i komór wypełnionych wspaniałymi rzeźbami i orygi-
nalną obudową poeksploatacyjną oraz podziemnymi 
jeziorami solankowymi. Następnie przejazd do Kalwarii 
Zebrzydowskiej - nawiedzenie Sanktuarium, spacer kal-
waryjskimi dróżkami. Przejazd do hotelu na obiadoko-
lację i nocleg.

DZIEŃ 2 KRAKÓW 

Śniadanie. Przejazd do centrum Krakowa. Zwiedzanie  
z przewodnikiem stolicy Małopolski: spacer Drogą Kró-
lewską do Rynku i na Wzgórze Wawelskie, Zamek Kró-
lewski, dziedziniec, Smok Wawelski, Katedra z kaplicą 
Zygmuntowską. Zwiedzanie Starego Miasta: Rynek  
z Sukiennicami, Barbakan, Kościół Mariacki ze słyn-
nym ołtarzem Wita Stwosza. Czas wolny na Krakowskiej 
Starówce. Przejazd do Łagiewnik. Nawiedzenie Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia, gdzie znajdują się relikwie 
świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, której beatyfikacji 
i kanonizacji dokonał Jan Paweł II. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ 3 CZĘSTOCHOWA

Śniadanie. Przejazd do Częstochowy. Pobyt w sanktu-
arium na Jasnej Górze - czas na indywidualną modli-
twę przed Cudownym Obrazem. Zwiedzanie klasztoru. 
Wyjazd w dalszą drogę. Przyjazd na miejsce zbiórki  
w godzinach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.

DZIEŃ 1 WADOWICE - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Zbiórka uczestników. Przejazd do Wadowic - zwiedzanie: 
dom rodzinny Karola Wojtyły, Bazylika Ofiarowania NMP. 
Następnie przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej - nawiedze-
nie Sanktuarium, spacer kalwaryjskimi dróżkami. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Krakowa.

DZIEŃ 2 KRAKÓW

Śniadanie. Przejazd do centrum Krakowa. Zwiedzanie  
z przewodnikiem stolicy Małopolski: spacer Drogą Królew-
ską do Rynku i na Wzgórze Wawelskie, Zamek Królewski, 
dziedziniec, Smok Wawelski, Katedra z kaplicą Zygmun-
towską. Zwiedzanie Starego Miasta: Rynek z Sukiennica-
mi, Barbakan, Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita 
Stwosza. Następnie wizyta na Kazimierzu, byłej dzielnicy 
żydowskiej. Czas wolny na Krakowskiej Starówce. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 3 KRAKÓW - WIELICZKA 

Śniadanie. Przejazd do Łagiewnik. Nawiedzenie Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia, gdzie znajdują się relikwie 
świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, której beatyfikacji  
i kanonizacji dokonał Jan Paweł II. Następnie przejazd 
do Wieliczki. Zwiedzanie Kopalni Soli - niepowtarzalny 
podziemny świat solnych korytarzy i komór wypełnionych 
wspaniałymi rzeźbami i oryginalną obudową poeksploata-
cyjną oraz podziemnymi jeziorami solankowymi. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Zakopanego.

DZIEŃ 4 ZAKOPANE

Śniadanie, po którym zwiedzanie Zakopanego - m.in. 
Cmentarz na Pęksowym Brzysku, Kaplica na Jaszczurów-
ce, Księżówka. Następnie nawiedzenie Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, które zostało wybudo-
wane jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II 
po zamachu z 13 maja 1981. Czas wolny na Krupówkach. 
Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 OJCOWSKI PARK NARODOWY

Śniadanie, po którym przejazd do Ojcowskiego Parku 
Narodowego - jednego z najmniejszych parków naro-
dowych w Polsce. Spacer do zamku na Pieskowej Skale  
(z zewnątrz). Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podró-
ży pożegnalny obiad. Przyjazd na miejsce zbiorki w godzi-
nach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.

3 dni: Wadowice - Wieliczka - Kalwaria Zebrzydowska - Kraków - Czêstochowa
5 dni: Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Kraków - Wieliczka - Zakopane - Ojcowski Park Narodowy

Przejazd klimatyzowanym autokarem  D
Noclegi w hotelach lub pensjonatach ** / *** D
Wyżywienie według programu D
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Polska
Śladami św. Jana Pawła II 
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DZIEŃ 1 KODEŃ 

Zbiórka uczestników. Przejazd do Kodnia. Pobyt  
w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Białej Podlaskiej.

DZIEŃ 2 PRATULIN - GRABARKA - BIAŁYSTOK   

Śniadanie. Przejazd do Pratulina. Nawiedzenie Sanktu-
arium Męczenników Podlaskich, gdzie 24 stycznia 1874 
roku wojsko carskie rozstrzelało 13 wiernych Kościoła 
Unickiego. Przejazd na górę Grabarka zwaną też „Górą 
Krzyży”. Jest to  najważniejsze miejsce kultu religijnego 
dla wyznawców prawosławia w Polsce. Przejazd do Bia-
łegostoku,  krótkie zwiedzanie miasta: Pałac Branickich 
(z zewnątrz), ogrody pałacowe, rynek z ratuszem. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicach 
Białegostoku.

DZIEŃ 3 SOKÓŁKA - BOHONIKI - KRUSZYNIANY - KRYNKI - SUPRAŚL

Śniadanie. Całodzienna wycieczka szlakiem polskich 
Tatarów. Zwiedzanie muzeum regionalnego w Sokółce. 
Zapoznanie się z dziejami osadnictwa tatarskiego. Na-
wiedzenie Kościoła pw. św. Antoniego - miejsca cudu 
eucharystycznego. Zwiedzanie meczetów w Bohonikach 
i Kruszynianach. Drewniany meczet we wsi Kruszyniany, 
jest najstarszym meczetem tatarskim zachowanym w Pol-
sce. Następnie zwiedzanie miasteczka Krynki z oryginal-
nym rynkiem. Jest to jedyny w Polsce tego typu układ 
urbanistyczny: XVIII-wieczny plac sześciokątny z dwuna-

stoma odchodzącymi od niego ulicami.  Na koniec wizyta 
w Supraślu i zwiedzanie najważniejszych zabytków mia-
sta: prawosławny Monaster oraz historyczne nekropolie. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 PUSZCZA BIAŁOWIESKA - BIAŁOWIEŻA - HAJNÓWKA 

Śniadanie. Wycieczka do Puszczy Białowieskiej, naj-
starszego polskiego parku narodowego, będącego kró-
lestwem żubra - największego z europejskich zwierząt. 
Wizyta w Białowieskim Parku Narodowym: Rezerwat 
Pokazowy Żubrów, gdzie można obejrzeć żubry, łosie, 
jelenie, sarny, wilki oraz Obszar Ochrony Ścisłej - naj-
cenniejsza część Parku, w której zachowały się najstar-
sze drzewostany Puszczy Białowieskiej. Wizyta w Mu-
zeum Przyrodniczo-Leśnym, gdzie można zapoznać się 
z florą i fauną Parku. Zwiedzanie Białowieży i Hajnówki, 
nazywanej stolicą Puszczy Białowieskiej - spacer po 
mieście. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 TYKOCIN

Śniadanie, po którym przejazd do Tykocina - zwanego 
perłą baroku. Spacer po starówce miasta: Plac Stefana 
Czarneckiego - pomnik, zabytkowy rynek, zespół Ko-
ścielny pw. Trójcy Przenajświętszej. Zwiedzanie mu-
zeum znajdującego się w Wielkiej Synagodze z XVII w.  
Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży obiad. 
Zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.

Kodeñ - Pratulin - Grabarka - Bia³ystok - Sokó³ka - Kruszyniany - Bohoniki - Krynki - Supraœl - Puszcza Bia³owieska  
Bia³owie¿a - Hajnówka - Tykocin

Polska 
Z wizytą na Podlasiu 

Zapewniamy

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
4 noclegi w hotelach lub pensjonatach ** / *** D
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie NNW D
Podatek VAT D
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Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach *** / **** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Fatima - Mafra - Sintra - Cabo da Roca - Batalha - Alcobaca - Nazare - Porto - Santiago de Compostela - Lizbona

Portugalia i Hiszpania
Pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela

Zapewniamy DZIEŃ 1 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Lizbony. 
Transfer do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 2 FATIMA

Śniadanie. Całodzienny pobyt w Fatimie. Nawiedzenie 
miejsc objawień Matki Bożej oraz Anioła. Zwiedzanie ro-
dzinnej miejscowości trojga pastuszków: Łucji, Hiacyn-
ty i Franciszka - ich oryginalnie zachowanych domów, 
kościoła parafialnego. Nawiedzenie sanktuarium, gdzie 
znajdują się groby błogosławionych wizjonerów. Msza 
Święta, czas na indywidualną modlitwę, droga krzyżowa. 
Obiadokolacja w hotelu. Udział w nabożeństwie maryj-
nym ze świecami. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 3 MAFRA - SINTRA - CABO DA ROCA

Śniadanie, po którym wyjazd do miejscowości Mafra  
i zwiedzanie kościoła w zespole klasztorno-pałacowym 
wzorowanego na pałacu w Escorialu. Następnie przejazd 
do Sintry - jednego z najbardziej romantycznych miaste-
czek Portugalii - zwiedzanie rezydencji królów portugal-
skich. Przejazd na przylądek Cabo da Roca - najbardziej 
wysunięty na zachód skrawek Europy. Podziwianie urwi-
stych klifów. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 BATALHA - ALCOBACA - NAZARE 

Śniadanie. Przejazd do Batalhy - zwiedzanie klasztoru 
Santa Maria da Vitoria - gotyckiego arcydzieła, zaklasy-
fikowanego do listy światowego dziedzictwa UNESCO  
i bez wątpienia jednego z najważniejszych zabytków 
portugalskich. Przejazd do Alcobacy - zwiedzanie im-
ponującego opactwa zbudowanego przez zakon cyster-
sów. Niesamowitych rozmiarów budowla jest przykła-
dem wczesnogotyckiej architektury. Dalej przejazd do 
Nazare - nawiedzenie Kościoła Matki Bożej Karmiącej. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 PORTO

Śniadanie. Przejazd do Porto. Zwiedzanie zarówno no-
woczesnej części miasta, jak również starszej, zabytko-
wej z przepięknym, gotyckim kościołem św. Franciszka. 
Przejazd do Vila Nova de Gaia, gdzie zlokalizowane są 
wytwórnie wina Porto - zwiedzane winiarni połączone 
z degustacją lokalnych win. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolicach Santiago de Compostela.

DZIEŃ 6 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Śniadanie. Zwiedzanie Santiago de Compostela. Nawie-
dzenie sanktuarium św. Jakuba - zwiedzanie katedry. 
Msza Święta. Spacer po mieście. Czas wolny. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Lizbony. 

DZIEŃ 7 LIZBONA

Śniadanie. Przejazd do Lizbony. Zwiedzanie stolicy 
Portugalii. Spacer po malowniczym Starym Mieście 
(Alfama) pełnym krętych uliczek, balkonów, czerwonych 
dachów, tarasów i zaułków do ruin zamku św. Jerzego, 
dawnej wizygockiej i arabskiej fortecy. Przejazd do 
dzielnicy Belem, gdzie wznosi się słynna gotycko-re-
nesansowa wieża. Zwiedzanie XVI-wiecznego klasztoru 
św. Hieronima zaprojektowanego przez króla Manuela 
I, którego budowę sfinansowano z pieniędzy płynących 
z kolonii. W klasztorze znajduje się cenotaf jednego 
z największych portugalskich odkrywców - Vasco da 
Gama. Spacer nad Tagiem, gdzie znajduje się imponu-
jący Pomnik Odkrywców. Powrót do hotelu na obiado-
kolację i nocleg. 

DZIEŃ 8  

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki. 
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DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Lizbony. 
Transfer do hotelu na nocleg.    

DZIEŃ 2 LIZBONA

Śniadanie. Przejazd do Lizbony. Zwiedzanie stolicy Por-
tugalii. Spacer po malowniczym Starym Mieście (Alfama) 
pełnym krętych uliczek, balkonów, czerwonych dachów, 
tarasów i zaułków do ruin zamku św. Jerzego, dawnej wi-
zygockiej i arabskiej fortecy. Przejazd do dzielnicy Belem 
gdzie wznosi się słynna gotycko-renesansowa Wieża. 
Zwiedzanie XVI-wiecznego klasztoru św. Hieronima za-
projektowanego przez króla Manuela I, którego budowę 
sfinansowano z pieniędzy płynących z kolonii. W klaszto-
rze znajduje się cenotaf jednego z największych portugal-
skich odkrywców - Vasco da Gama. Spacer nad Tagiem, 
gdzie znajduje się imponujący Pomnik Odkrywców. Po-
wrót do hotelu na obiadokolację i nocleg

DZIEŃ 3

Śniadanie. Dzień wypoczynku nad Oceanem Atlan-
tyckim do dyspozycji uczestników. Możliwość pobytu 
na plaży i kąpieli w morzu. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolicach Fatimy.

DZIEŃ 4 BATALHA - NAZARE  

Śniadanie. Przejazd do Batalhy - zwiedzanie klasztoru 
Santa Maria da Vitoria - gotyckiego arcydzieła, zakla-
syfikowanego do listy światowego dziedzictwa UNESCO  
i bez wątpienia jednego z najważniejszych zabytków por-
tugalskich. Dalej przejazd do Nazare - nawiedzenie Ko-
ścioła Matki Bożej Karmiącej. Powrót do Fatimy - czas 
na indywidualną modlitwę i zwiedzanie. Udział w procesji 
różańcowej. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 FATIMA 

Śniadanie. Całodzienny pobyt w Fatimie. Nawiedzenie 
miejsc objawień Matki Bożej oraz Anioła. Zwiedzanie ro-
dzinnej miejscowości trojga pastuszków: Łucji, Hiacyn-
ty i Franciszka - ich oryginalnie zachowanych domów, 
kościoła parafialnego. Nawiedzenie sanktuarium, gdzie 
znajdują się groby błogosławionych wizjonerów. Msza 
Święta, czas na indywidualną modlitwę, droga krzyżowa. 
Obiadokolacja w hotelu. Udział w nabożeństwie maryj-
nym ze świecami. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 6 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Śniadanie. Przejazd do Santiago de Compostela. Na-
wiedzenie sanktuarium św. Jakuba - zwiedzanie katedry. 
Msza Święta. Spacer po mieście. Czas wolny. Przejazd  
na obiadokolację i nocleg w okolicach Salamanki.

DZIEŃ 7 SALAMANKA - AVILA - SEGOWIA 

Śniadanie. Wyjazd do Salamanki - zwiedzanie miasta: 
Plaza Mayor, katedra oraz uniwersytet, którego fasada 
uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w Hiszpa-
nii. Przejazd do Avilii. Zwiedzanie miasta słynącego 
ze wspaniale zachowanych murów obronnych. Spacer 
śladami św. Teresy. Przejazd do Segowii, gdzie znajdu-
ją się imponujące akwedukty z czasów rzymskich oraz 
gotycka katedra z XVI wieku. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 8 ESCORIAL - MADRYT 

Śniadanie. Zwiedzanie jednego z najsłynniejszych za-
bytków Hiszpanii - zespołu pałacowo-klasztornego 
Escorial. Przejazd i zwiedzanie Madrytu: Puerta del 
Sol, Plaza Mayor, katedra, barokowy Pałac Królewski, 
Puerta de Alcala, Kościół Świętego Izydora - patrona 
Madrytu. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okoli-
cach Madrytu.  

DZIEŃ 9 TOLEDO  

Śniadanie, po którym przejazd do Toledo, dawnej stoli-
cy Hiszpanii. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta 
z katedrą i  kościołem Santo Tome, w którym znajduje 
się słynny obraz El Greco - „Pogrzeb Hrabiego Orgaza”. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 10 GUADALUPE - MERIDA

Śniadanie, po którym przejazd do Guadalupe, nawiedze-
nie kościoła, w którym znajduje się figura Matki Bożej 
Rodzicielki z Dzieciątkiem Jezus, którą według podania 
wykonał św. Łukasz Ewangelista. Następnie przejazd 
do miasta Merida znanego z wielu ciekawych zabytków 
rzymskich. Zwiedzanie miasta. Przejazd na obiadokola-
cję i nocleg w okolicach Lizbony.

DZIEŃ 11 

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki. 

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
10 noclegów w hotelach *** / **** D
Wyżywienie: 10 śniadań, 9 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Lizbona - Batalha - Nazare - Fatima - Santiago de Compostela - Salamanka - Segowia - Avila - Escorial - Madryt - Toledo - Guadalupe - Merida

Zapewniamy

Portugalia - Hiszpania
Perły półwyspu Iberyjskiego
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DZIEŃ 1 WILNO

Zbiórka uczestników. Przejazd do Wilna. Wieczorny spacer 
po mieście. Przejazd na obiadokolację i nocleg w Wilnie. 

DZIEŃ 2 SZWALE

Śniadanie w hotelu. Msza święta w Wilnie. Przejazd do 
Szawli. Krótkie nawiedzenie Góry Krzyży (Litewska Gol-
gota), gdzie ułożonych jest kilkadziesiąt tysięcy krzyży 
wotywnych. Przejazd na obiadokolację i nocleg w oko-
licach Tallina. 

DZIEŃ 3 TALLIN

Śniadanie w hotelu. Wizyta w stolicy Estonii - Tallina. 
Zwiedzanie dolnego i górnego miasta z przewodnikiem 
miejscowym. Przejazd na obiadokolację i nocleg w oko-
licach Sankt Petersburga.  

DZIEŃ 4 SANKT PETERSBURG

Śniadanie, po którym zwiedzanie Sankt Petersburga  
i okolic: Carskie Sioło - zespół pałacowo-parkowy ca-
rycy Katarzyny ze słynną bursztynową komnatą, następ-
nie Twierdza Pietropawłowska z Soborem św. Piotra  
i Pawła, w którym znajdują się groby carów, Ławra 
Aleksandra Newskiego. Rejs statkiem po Newie. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 5 SANKT PETERSBURG

Śniadanie, po którym zwiedzanie Pałacu Zimowego, 
w którym znajduje się jedno z największych muzeów 
świata - Ermitaż (łącznie ok. 2,5 miliona eksponatów 
zgromadzonych w 1000 salach), Newski Prospekt, So-

bór Kazański, katedra św. Izaaka. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 PETERHOF - NOWOGRÓD WIELKI

Śniadanie, po którym zwiedzanie Peterhofu - letniej re-
zydencji Piotra I, słynącej m.in. z przepięknych fontann 
i kaskad. W godzinach popołudniowych przejazd do 
Nowogrodu Wielkiego. Krótki spacer po mieście. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Nowogrodu 
Wielkiego.

DZIEŃ 7 NOWOGRÓD WIELKI

Śniadanie, po którym zwiedzanie jednego z najstarszych 
miast Rosji - Nowogrodu Wielkiego: sobór św. Sofii - 
najstarsza cerkiew Rosji z XI w. (przepiękny ikonostas 
oraz słynne drzwi z katedry płockiej). Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicach Rezekne.

DZIEŃ 8 AGŁONA - WILNO

Śniadanie. Przejazd do Agłony. Nawiedzenie pięknej 
barokowej bazyliki zwanej „łotewską Częstochową”. 
Msza święta. Popołudniowe zwiedzanie Wilna - Stare 
Miasto, Cmentarz na Rossie. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w Wilnie.

DZIEŃ 9 STUDZIENICZNA

Śniadanie. Przejazd do Studzienicznej, gdzie znajduje 
się Sanktuarium Maryjne, które odwiedził Papież Jan 
Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do kraju w 1999 
roku. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży 
pożegnalny obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzi-
nach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
8 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Rosja - Sankt Petersburg
Wenecja Północy 
Wilno - Szawle - Tallin - Sankt Petersburg - Peterhof - Nowogród Wielki - Ag³ona - Studzieniczna
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DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Rumunii. Prze-
jazd na nocleg w okolicach granicy słowacko-węgierskiej.

DZIEŃ 2 TOKAJ - SATU MARE - SAPANTA

Śniadanie. Przejazd na Węgry do miejscowości Tokaj. 
Degustacja wina z tokajskiego regionu winiarskiego, który 
wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Przejazd do Rumuni - do Satu Mare. Zwiedzanie miasta 
m.in.: katedra, „Kościół z Łańcuchami”, ruiny twierdzy 
Ajud. Przejazd do wsi Sapanta na tzw. „Wesoły Cmentarz”, 
gdzie na kolorowych nagrobkach wyrzeźbione są sceny  
z życia pochowanych tam mieszkańców wioski. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach miejscowości Syhot 
Marmaroski.

DZIEŃ 3 SYHOT MARMAROSKI - BARSANA - IEUD 

 BOGDAN VODA - BORSA

Śniadanie. Spacer po starówce Syhotu. Przejazd i zwiedza-
nie kolejnych miejscowości: Barsana - kompleks klasztor-
ny, Ieud - najstarsza cerkiew regionu pochodząca z XIV w., 
Bogdan Voda - oryginalna drewniana cerkiew św. Mikołaja 
z XVIII w. Przejazd do jednego z najsłynniejszych kuror-
tów górskich Rumunii: Borsy. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 4 BYSTRZYCA - TARGU MARES - SIGHISOARA 

Śniadanie. Przejazd do Bystrzycy - krótki spacer po oto-
czonym przez średniowieczne kamienice Rynku Starego 
Miasta, uznanym za najlepiej zachowany tego typu zabytek 
Rumunii. Przejazd do miejscowości Targu Mures, gdzie 
znajduje się m.in. kościół reformowany, który z rozkazu 
Stefana Batorego został ufortyfikowany i przekształcony 
w twierdzę. Przejazd do Sighisoary - miasta, w którym 
urodził się Wlad Palownik - słynny Dracula. Zwiedzanie 
miasta w całości uznanego za zespół zabytkowy, wpisa-
ny na listę światowego dziedzictwa UNESCO: fortyfikacje  
z zachowanymi basztami, bastionami i bramami. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 HOMOROD - HARMAN - PREJMER - BRASZÓW

Po śniadaniu, uzupełniające zwiedzanie miasta: Muzeum 
Tortur w słynnej Wieży Zegarowej, dom Drakuli, kościół na 
wzgórzu. Wyjazd na trasę zwiedzania kolejnych ciekawych 
miejscowości: Homorod, Harman i Prejmer - trzy grody 
warowne z sakralnymi budowlami obronnymi. Przejazd do 

Braszowa - starego grodu otoczonego potężnymi murami 
z XV w. Wieczorny spacer po starówce: rynek z okazałym 
Ratuszem, Baszta Tkaczy, Baszta Kowali, Brama Katarzyny, 
Dom Rady z XV w. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 BUSTENI - SINAIA - BRAN - RASNOV

Śniadanie. Uzupełniające zwiedzanie miasta m.in.: gotycki 
„Czarny Kościół”, romański kościół św. Bartłomieja z XIII 
w. Przejazd do Busteni - malowniczej górskiej miejscowo-
ści. Następnie przejazd do miejscowości Sinaia - słynny 
kurort, który od lat 80. XIX w. pełnił funkcję wakacyjnej 
rezydencji rumuńskiej rodziny królewskiej: zamek Peles  
o wyglądzie niczym z baśni braci Grimm oraz pałac Peli-
sor. Następnie przejazd do najsłynniejszej siedziby Draculi 
- Białego Zamku w Branie. W drodze powrotnej do Braszo-
wa zwiedzanie „zamku chłopskiego” w Rasnovie. Powrót 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 FAGARAS - CISNADIE - SYBIN - ALBA IULIA

Śniadanie. Przejazd w kierunku zachodnim, z krótkimi 
postojami w Fagaras i Cisnadie. Następnie zwiedzanie 
miejscowości Sybin - miasta, którego znaczenie dla Tran-
sylwanii jest tak duże jak Krakowa dla Polski. Zwiedzanie 
jednego z najciekawszych miast Rumunii, m.in.: starówki, 
Magistratu z XV w., wieży ratuszowej oraz Mostu Kłamców. 
Następnie przejazd do Alba Iulia. Zwiedzenie cytadeli Alba 
Carolina (drugiej pod względem wielkości w Europie). Na-
wiedzenie katedry św. Michała z grobowcem księcia Jana 
Hunyady i królowej Izabelli Jagiellonki oraz sobór koro-
nacyjny królów Rumunii. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 8 KLUŻ-NAPOKA

Śniadanie, po którym uzupełniające zwiedzanie miasta. 
Przejazd do Kluż-Napoka i zwiedzanie stolicy Siedmio-
grodu. Spacer po starówce: gotycki kościół św. Michała, 
prawosławny sobór, dom Macieja Korwina - króla Węgier, 
mury obronne i Baszta Krawców. Krótki czas wolny. Wjazd 
na wzgórze zamkowe, skąd rozpościera się wspaniały wi-
dok na okolicę. Przejazd na obiadokolację i nocleg w oko-
licach granicy węgiersko-słowackiej.

DZIEŃ 9

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. Przyjazd 
na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. Zakończenie 
pielgrzymki.

Tokaj - Satu Mare - Sapanta - Syhot Marmaroski - Barsana - Ieud - Bogdan Voda - Borsa - Bystrzyca - Targu Mures - Sighisoara 
Homorod - Harman - Prejmer - Braszów - Busteni - Sinaia - Bran - Rasnov - Fagaras - Cisnadie - Sybin - Alba Iulia - Klu¿-Napoka

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
8 noclegów w hotelach *** D
Wyżywienie: 8 śniadań, 7 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Rumunia
Śladami hrabiego Drakuli 

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS • www.arcus.org.pl 37



DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Niemiec. Przejazd na 
nocleg w okolicach Kolonii.

DZIEŃ 2 KOLONIA - BANNEUX - PARYŻ

Śniadanie. Przejazd do Kolonii - krótkie zwiedzanie katedry  
- w średniowieczu uznanego miejsca pielgrzymek. Następnie 
przejazd na teren Belgii. Nawiedzenie sanktuarium maryjnego 
w Banneux, gdzie w 1933 r. miało miejsce osiem objawień 
Matki Bożej 12-letniej Marietcie Beco. Wieczorem przyjazd do 
Paryża. Obiadokolacja w restauracji, a następnie rejs statkiem 
po Sekwanie, podczas którego można podziwiać najważniejsze 
zabytki miasta. Przejazd na nocleg w okolicach Paryża.

DZIEŃ 3 PARYŻ

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Paryża: nawiedzenie 
katedry Notre Dame, Msza Święta w Kaplicy Cudownego 
Medalika. Dla chętnych wjazd na wieżę Eiffla. Obiadokolacja  
w restauracji. Wieczorem spacer po dzielnicy Montmarte i na-
wiedzenie Bazyliki Sacre Coeur. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 4 

Śniadanie. Całodzienny przejazd do Lourdes. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Lourdes.

DZIEŃ 5 LOURDES

Śniadanie. Zwiedzanie Lourdes: droga krzyżowa, Msza Świę-
ta, czas wolny, kąpiel w wannach z cudowną wodą, udział w 
uroczystościach religijnych. Wieczorem nabożeństwo maryjne  
z lampionami. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 6

Śniadanie, po którym przejazd do Hiszpanii. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicach Santiago de Compostela.

DZIEŃ 7 SANTIAGO DE COMPOSTELA - FATIMA 

Śniadanie. Przejazd do Santiago de Compostela. Nawiedzenie 
sanktuarium św. Jakuba - zwiedzanie katedry. Msza Święta. 
Spacer po mieście. Czas wolny. Przejazd do Fatimy. Obiado-
kolacja. Udział w nabożeństwie maryjnym ze świecami. Prze-
jazd na nocleg w okolicach Fatimy.

DZIEŃ 8 FATIMA

Śniadanie. Całodzienny pobyt w Fatimie. Nawiedzenie miejsc 
objawień Matki Bożej oraz Anioła. Zwiedzanie rodzinnej miej-
scowości trojga pastuszków. Nawiedzenie sanktuarium, gdzie 

znajdują się groby błogosławionych wizjonerów. Msza Święta 
oraz czas na indywidualną modlitwę, droga krzyżowa. Obiado-
kolacja w hotelu. Udział w nabożeństwie maryjnym ze świeca-
mi. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 9 AVILA 

Śniadanie, po którym przejazd do Avili. Zwiedzanie miasta sły-
nącego ze wspaniale zachowanych murów obronnych. Spacer 
śladami św. Teresy. Przejazd na obiadokolację i nocleg w oko-
licach Madrytu. 

DZIEŃ 10 MADRYT

Po śniadaniu zwiedzanie Madrytu: Puerta del Sol, Plaza May-
or, katedra, barokowy Pałac Królewski (z zewnątrz), Puerta de 
Alcala, kościół Świętego Izydora - patrona Madrytu, a także 
arena walki byków. Przejazd do hotelu na obiadokolację i noc-
leg w okolicach Barcelony.

DZIEŃ 11 MONTSERRAT

Śniadanie, po którym przejazd do Montserrat. Zwiedzanie 
słynnego klasztoru położonego w centrum górskiego masywu. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 12 BARCELONA

Śniadanie, po którym przejazd do Barcelony. Zwiedzanie mia-
sta śladami Gaudiego: Sagrada Familia, Casa Mila, Casa Vi-
cens, Park Guell. Następnie reprezentacyjna aleja La Rambla, 
Barri Gotic - najstarsza dzielnica miasta oraz spacer po wiosce 
olimpijskiej Montjuic. Powrót do hotelu na obiadokolację  
i nocleg.

DZIEŃ 13 ARS

Śniadanie, po którym przejazd do Ars - nawiedzenie bazyliki 
św. Jana Marii Vianney - znamienitego duszpasterza - patrona 
proboszczów. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 14 ZURYCH

Śniadanie, po którym przejazd przez Szwajcarię. Krótki postój 
w Zurychu - symbolu bogactwa i finansjery. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicach Norymbergii. 

DZIEŃ 15

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do kraju.  
W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. Przyjazd na 
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. Zakończenie piel-
grzymki.

Kolonia - Banneux - Pary¿ - Lourdes - Santiago de Compostela - Batalha - Fatima - Avila - Madryt - Montserrat - Barcelona  
Ars - Zurych

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
14 noclegów w hotelach ** / ***  D
Wyżywienie: 14 śniadań, 13 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Sanktuaria Południowej Europy
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DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Austrii. Prze-
jazd na nocleg do hotelu w okolicach Wiednia. 

DZIEŃ 2 WIEDEŃ

Śniadanie, po którym przejazd do Wiednia - zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem miejscowym: katedra św. Ste-
fana, Pałac Hofburg (z zewnątrz), wizyta w Parku Miej-
skim ze słynnym pomnikiem Straussa. Czas na wiedeń-
ską kawę i torcik. Dalsze zwiedzanie stolicy Austrii: dom 
Hundertwassera, wspaniałe budowle na Ringstrasse 
m.in. budynek Opery, Grabenstrasse. Przejazd na Kah-
lenberg - zwiedzanie miejsca, z którego król Jan III So-
bieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 MELK - MARIAZELL

Śniadanie, po którym przejazd do Mariazell - najwięk-
szego i najczęściej odwiedzanego sanktuarium maryj-
nego Austrii, które nazywane jest „austriacką Często-
chową”. Następnie zwiedzanie opactwa benedyktynów  
z XI w. w Melk. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 

Śniadanie. Całodzienny wypoczynek w Alpach austriackich 
w regionie tyrolskim. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 5 ETTAL - WIESKIRCHE - LINDERHOF  

Po śniadaniu wizyta w benedyktyńskim opactwie  
w Ettal, wzorowanym na Bazylice Grobu Świętego w Je-
rozolimie - zwiedzanie kościoła. Następnie przejazd do 
Wieskirche (kościół na łąkach) wspaniałej rokokowej 
świątyni otoczonej lasami i polami uprawnymi, urzeka-
jącej pielgrzymów swoją architekturą oraz unikatowymi 
malowidłami. Przejazd do Linderhof - zwiedzanie prze-
pięknego neobarokowego pałacu Ludwika II. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 NEUSCHWANSTEIN - KONSTANCJA - MAINAU 

Śniadanie. zwiedzanie najsłynniejszego zamku świata - 
wzniesionego z rozkazu Ludwika II: Zamku Neuschwan-
stein, którego niecodzienna architektura wtapiająca 

się w górzysty krajobraz Alp niemalże przenosi turystę  
w świat marzeń i baśni. Następnie przejazd do Konstan-
cji: krótkie zwiedzanie miasta. Wizyta na słynnej wyspie 
kwiatów Mainau. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 7 LUCERNA - RAPPERSWIL - EINSIEDELN 

Śniadanie, po którym wyjazd w okolice Szafuzy, gdzie 
znajdują się największe wodospady rzeczne na Renie. 
Przejazd do Lucerny - spacer po Starówce: m.in. śre-
dniowieczne, drewniane mosty - Kapellbrücke (Kaplicz-
ny) i Spreuerbrücke (Młyński), fragmenty dawnych mu-
rów miejskich. Następnie Rapperswil. Zwiedzanie zamku 
oraz wizyta w Muzeum Polskim. Przejazd do Einsiedeln 
- wizyta w najsłynniejszym szwajcarskim Sanktuarium  
Maryjnym. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 SANKT GALLEN 

Po śniadaniu przejazd do Sankt Gallen. Zwiedzanie Sta-
rówki oraz symbolu miasta jakim jest opactwo z barokową 
katedrą, którego biblioteka i archiwum w 1983 roku wpisa-
ne zostały na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Monachium. 

DZIEŃ 9 MONACHIUM - MARKTL AM INN - ALTOETTING 

Śniadanie, po którym przejazd do Monachium. Zwie-
dzanie głównych zabytków miasta: Marienplatz, gotycki 
ratusz ze słynnymi kurantami, gotycka katedra NMP  
o wysokich, cebulowatych wieżach. Przejazd do Marktl 
am Inn, gdzie 16 kwietnia 1927 roku urodził się Joseph 
Ratzinger. Zwiedzanie rodzinnej miejscowości papieża 
Benedykta XVI i miejsc z Nim związanych. Przejazd do 
Altoetting. Nawiedzenie najważniejszego sanktuarium 
Maryjnego Bawarii z cudowną figurą Czarnej Madonny 
oraz urnami zawierającymi serca królów bawarskich. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 10 

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Zakończenie pielgrzymki

Wiedeñ - Melk - Mariazell - Ettal - Wieskirche - Linderhof - Neuschwanstein - Konstancja - Mainau - Lucerna - Rapperswil  
Einsiedeln - Sankt Gallen - Monachium - Marktl am Inn - Altoetting

Sanktuaria Alpejskie 

Zapewniamy

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
9 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D
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DZIEŃ 1  

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Edynburga. Transfer do 
hotelu na nocleg.

DZIEŃ 2 CARFIN - GLASGOW

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Carfin, gdzie 
znajduje się Sanktuarium Maryjne, zwane „Szkockim 
Lourdes”. W 1922 roku wzniesiono tu replikę Groty  
w Lourdes. Następnie przyjazd do Glasgow, zwiedzanie 
wspaniałej katedry St. Mungo, a także muzeum religii 
świata St. Mungo Museum of Religious Art and Life. 
Przejazd wzdłuż malowniczego jeziora Loch Lomond, 
uznanego za najpiękniejsze jezioro Szkocji. Przejazd na 
obiadokolacja i nocleg w okolicach Oban.

DZIEŃ 3 WYSPA MULL - WYSPA IONA - DOLINA GLENCOE

Śniadanie. Przeprawa porannym promem na wyspę 
Mull. Przejazd kolejką wąskotorową 2-kilometrowej 
trasy do Torosay Castle - wiktoriańskiej rezydencji  
w tzw. szkockim stylu baronowskim, podziwianie prze-
pięknych ogrodów. Następnie zwiedzanie zamku Du-
art Castle - byłej siedziby wodzów klanu Macleanów. 
Przejazd na południe wyspy, a następnie przepłynięcie 
promem na malutką wysepkę Iona - określaną jako 
kolebka szkockiego chrześcijaństwa. Znajduje się tutaj 
opactwo założone przez św. Kolumbego w 563 roku. Po 
powrocie z wyspy przejazd przez najbardziej znaną ze 
szkockich dolin - majestatyczną dolinę Glencoe. To tu 
w 1692 roku rozegrała się tragedia, obecnie znana jako 
Masakra z Glencoe. Członkowie klanu MacDonaldów 
zostali okrutnie zamordowani przez goszczących u nich 
członków klanu Campbellów. Przejazd na obiadokola-
cję i nocleg w okolicach Fort William. 

DZIEŃ 4 LOCH NESS 

Śniadanie. Całodzienna wycieczka śladami potwora  
z Loch Ness. Rejs po słynnym jeziorze, podczas którego 
można wysłuchać legendy. Następnie pobyt w Loch Ness 
Visitor Centre - interaktywnej wystawie poświęconej hi-
storii okolicy i mitycznemu potworowi. Wizyta w Urqu-
hart Castle, gdzie znajdują się ruiny przepięknie położo-

nego średniowiecznego zamku, a groty pod jego ruinami 
według legendy zamieszkuje znany potwór. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Inverness. 

DZIEŃ 5 BLAIR - PERTH

Śniadanie. Przejazd przez malowniczy rejon Pitlochry. 
Zwiedzanie Blair Athol Whisky Distillery - zapoznanie 
się z  procesem wytwarzania single malt whisky. Na-
stępnie pobyt i wypoczynek w malowniczym miasteczku 
Perth, byłej stolicy Szkocji, położonej nad rzeką Tay 
wśród pięknych szkockich krajobrazów. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ 6 STIRLING - DUNFERMLINE ABBEY

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Stirling - zwie-
dzanie Stirling Castle - największego i jednego z naj-
ważniejszych szkockich zamków. Przejazd na wschód, 
zwiedzanie opactwa Dunfermline Abbey, założonego 
w XI w. Znajduje się tutaj grób króla Szkocji Roberta 
the Bruce’a oraz innych królów szkockich. Warte uwagi 
są także przepiękne witraże. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg do hotelu w okolicach Edynburga. 

DZIEŃ 7 EDYNBURG

Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Edynburga. Wizyta 
w Edinburgh Castle - imponującej twierdzy górującej 
nad miastem. Na zamku znajdują się najcenniejsze 
pamiątki związane z historią Szkocji - insygnia koro-
nacyjne oraz Stone of Destiny. Spacer średniowieczną 
Royal Mile do Palace of Holyroodhouse, w którym kie-
dyś mieszkała Maria Stuart, a obecnie rezyduje Królowa 
Elżbieta II podczas pobytów w Edynburgu. Po drodze 
zwiedzanie katedry St. Giles, głównego kościoła Edyn-
burga z charakterystyczną kopułą w kształcie korony,  
z kaplicą dedykowaną zakonowi Rycerzy Ostu, miano-
wanych przez królową. Czas wolny. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.

Carfin - Glasgow - Wyspa Mull - Wyspa Iona - Dolina Glencoe - Loch Ness - Perth - Blair - Stirling - Dunfermline Abbey  
Edynburg

Przeloty samolotem D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazdy klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji D
Przeprawę promową na wyspy: Mull, Iona D
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Szkocja
Zamki, katedry i potwór z Loch Ness
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DZIEŃ 1 

Spotkanie na lotnisku. Wylot do Stambułu. Transfer do 
hotelu na nocleg.

DZIEŃ 2 ANKARA - TUZ    

Śniadanie. Przejazd do Ankary - stolicy Turcji. Zwie-
dzanie: muzeum Ataturka - twórcy Republiki Tureckiej.  
W  dalszej drodze zwiedzanie Tuz - jeziora solnego, dru-
giego jeziora pod względem wielkości w Turcji. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg na terenie Kapadocji.

DZIEŃ 3 KAPADOCJA    

Śniadanie, po którym całodzienne zwiedzanie Kapa-
docji, słynnej z wulkanicznych krajobrazów: Uchisar, 
Goreme, Dolina Skalnych Kościołów, Avanos, Devrent, 
Zelve. Zwiedzanie podziemnego miasta. Powrót do ho-
telu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 SULTANHANI - KONYA    

Śniadanie. Po drodze zwiedzanie Sultanhani i Konyi: 
kościół św. Pawła, Meczet Mevlany - założyciela słyn-
nego zakonu Tańczących Derwiszów oraz Dervis Mu-
zeum. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Pamukkale.

DZIEŃ 5 PAMUKKALE - LAODYCEA     

Śniadanie. Przejazd do Pamukkale - zwiedzanie naj-
większego zachowanego Nekropolis, a także starożyt-
nego miasta Hierapolis, teatru, tarasów wapiennych, 
możliwość kąpieli w basenie Kleopatry. Zwiedzanie La-
odycei - starożytnego miasta na terenie Frygii. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Kusadasi.

DZIEŃ 6 EFEZ - MERYEMANA

Śniadanie, po którym przejazd do Efezu - najlepiej za-
chowanego antycznego miasta, w którym przez ponad 
2 lata nauczał św. Paweł. Tutaj też przebywał św. Jan 
Ewangelista. Wizyta w Meryemana - Domu Dziewicy 
Marii, położonym powyżej ruin Efezu. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 KUSADASI

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczest-
ników. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 PERGAMON

Śniadanie. Przejazd do Pergamonu, jednego z najpięk-
niejszych miast hellenistycznych. Zwiedzanie ruin stolicy 
słynnego królestwa. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 9 TROJA

Śniadanie. Przejazd w kierunku cieśniny Dardanele. Zwie-
dzanie Troi - miejsca legendarnej bitwy z „Iliady” Homera. 
Następnie przeprawa promowa przez cieśninę Dardanele. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Stambułu.

DZIEŃ 10 STAMBUŁ

Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Stambułu: Sultanah-
met, Hagia Sofia, Hipodrom, Grand Bazaar, Kariye, Pałac 
Topkapi, kościół św. Antoniego. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 11

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.

Ankara - Tuz - Kapadocja - Sultanhani - Konya - Pamukkale - Laodycea - Morze Egejskie - Efez - Meryemana - Kusadasi  
Pergamon - Troja - Stambu³

Turcja
Śladami św. Pawła

Zapewniamy

Przeloty samolotem D
Opłaty lotniskowe i opłaty paliwowe D
Przejazdy klimatyzowanym autokarem D
10 noclegów w hotelach *** / **** D
Wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D
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DZIEŃ 1 ZAMOŚĆ

Zbiórka uczestników. Przejazd w kierunku Ukrainy.  
W przerwie podróży krótki spacer po starówce Zamo-
ścia. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Lwowa. 

DZIEŃ 2 LWÓW

Śniadanie. Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem miej-
scowym - tura objazdowa autokarem: wysoki zamek  
z przepiękną panoramą Lwowa, Cmentarz Łyczakowski  
i Orląt Lwowskich, Katedra św. Jura, Politechnika i Uni-
wersytet Lwowski, czas wolny. Zwiedzanie Opery Lwow-
skiej. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 LWÓW

Śniadanie.  Całodzienne zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem miejscowym: lwowska Starówka m.in.: rynek, 
Katedra Łacińska,  kaplica Boimów, kościół Dominika-
nów, dzielnica ormiańska  z katedrą, cerkiew wołoska. 
Czas wolny. Spacer dawnymi Wałami Hetmańskimi pod 
pomnik Adama Mickiewicza. Powrót do hotelu na obia-
dokolację i nocleg. 

DZIEŃ 4 OLESKO - POCZAJÓW - KRZEMIENIEC

Śniadanie, Przejazd do Oleska, gdzie znajduje się zamek, 
w którym urodził się król Jan III Sobieski. Następnie prze-
jazd do Poczajowa: Ławra - unikalny w skali światowej 

zespół cerkwi ze wspaniałymi mozaikami. W Krzemieńcu 
zwiedzanie miejsc związanych z życiem Juliusza Słowac-
kiego i jego matki Salomei. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolicach Kamieńca Podolskiego.  

DZIEŃ 5 CHOCIM - OKOPY ŚW. TRÓJCY - KAMIENIEC PODOLSKI

Śniadanie, po którym przejazd do Chocimia. Zwiedza-
nie zamku, z kórego rozpościerają się wspaniałe widoki 
Dniestru i okolicy. Następnie zwiedzanie miejscowości 
Okopy Św. Trójcy. Powrót do Kamieńca Podolskiego, 
zwiedzanie miasta „Perły na Kamieniu”: Twierdza, Most 
Turecki, Kościół św. Piotra i Pawła, Rynek, Kanion 
Rzeki Smotrycz. Powrót do hotelu na obiadokolację  
i nocleg.

DZIEŃ 6 SKAŁA PODOLSKA - ZŁOCZÓW

Śniadanie. Przejazd do Skały Podolskiej. Zwiedzanie 
pałacu Tarłów nad Zbruczem. Następnie wizyta w Zło-
czowie w zamku rodu Sobieskich z XVI w. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Lwowa.

DZIEŃ 7 ŻÓŁKIEW   

Śniadanie. Przejazd do Żółkwi - miasta, związanego  
z historią rodów Żółkiewskich i Sobieskich. Wyjazd  
w drogę powrotną do kraju. W przerwie podróży po-
żegnalny obiad w Polsce. Przyjazd na miejsce zbiórki  
w godzinach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.

Zamoœæ - Lwów - Olesko - Poczajów - Krzemieniec - Kamieniec Podolski - Chocim - Okopy œw. Trójcy - Ska³a Podolska  
Z³oczów - ¯ó³kiew 

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
6 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Ukraina
Lwów i Kresy
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DZIEŃ 1 

Zbiórka uczestników. Przejazd na nocleg do hotelu na terenie 
Niemiec. 

DZIEŃ 2 CALAIS - CANTERBURY

Śniadanie. Przejazd do Calais. Przeprawa promowa lub prze-
jazd eurotunelem na terytorium Wielkiej Brytanii. Przyjazd do 
Canterbury - spacer po miasteczku, wizyta w słynnej gotyc-
kiej katedrze - miejscu męczeństwa Tomasza Becketa. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Londynu.

DZIEŃ 3 CAMBRIDGE - YORK

Śniadanie. Przejazd do Cambridge: spacer między kolegia-
mi słynnego uniwersytetu: King’s College, King’s College 
Chapel, Trinity College, Biblioteka Wrena, Queens’ College. 
Przejazd do miasta York, gdzie znajduje się największa go-
tycka budowla w Wielkiej Brytanii - wspaniała katedra York 
Minster. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 EDYNBURG

Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Edynburga. Wizyta w 
Edinburgh Castle - imponującej twierdzy górującej nad mia-
stem. Na zamku znajdują się najcenniejsze pamiątki związane 
z historią Szkocji - insygnia koronacyjne oraz Stone of Desti-
ny. Spacer średniowieczną Royal Mile do Palace of Holyro-
odhouse, w którym kiedyś mieszkała Maria Stuart, a obecnie 
rezyduje Królowa Elżbieta II podczas pobytów w Edynburgu. 
Po drodze zwiedzanie katedry St. Giles, głównego kościoła 
Edynburga z charakterystyczną kopułą w kształcie korony, z 
kaplicą dedykowaną zakonowi Rycerzy Ostu, mianowanych 
przez królową. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolicach Edynburga.

DZIEŃ 5 FORT WILLIAM - GLEN COE - LOCH NESS

Śniadanie. Przejazd do podnóża szczytu Ben Nevis (najwyż-
szego szczytu Wielkiej Brytanii), przez Fort William (miasto 
położone pośród gór i jezior) i Glen Coe - Dolinę Łez, aż nad 
jezioro Loch Ness. W trakcie dnia czas na degustację szkoc-
kiej whisky. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Glasgow.

DZIEŃ 6 ARMAGH - MONASTERBOICE

Po śniadaniu przejazd do portu promowego i rejs do Belfa-
stu. W Irlandii zwiedzanie miejsc związanych ze św. Patry-
kiem: Armagh (sanktuarium św. Patryka), Monasterboice - 
pozostałości po warownym klasztorze z celtyckimi krzyżami. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Dublina.

DZIEŃ 7 DUBLIN

Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Dublina, m.in.: założo-
ny w 1592 roku uniwersytet Trinity College z bezcennym 
średniowiecznym manuskryptem Book of Kells, a także 
największy kościół w Irlandii - katedra św. Patryka, katedra 
Chrystusa, Wood Quay - pozostałości po osadach Wikingów 
i Normanów, Temple Bar, zamek dubliński. Czas wolny. Po 
południu spacer w okolicach O’Connell Street. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 GALWAY

Śniadanie, po którym wizyta nad brzegiem Atlantyku i po-
dziwianie 200-metrowych klifów Moher. Następnie przejazd 
do Galway - celtyckiej stolicy Irlandii.  Powrót do Dublina na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 9 CAERNARFON 

Śniadanie. Przeprawa promowa Dublin - Holyhead. Przejazd 
do Caernarfon, miejsca intronizacji książąt Walii. Przejazd 
przez Park Narodowy Snowdon. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Cardiff.

DZIEŃ 10 CARDIFF - STONEHENGE

Śniadanie. Przejazd do Cardiff, stolicy Walii. Spacer po mie-
ście. Przyjazd do Stonehenge - miejsca z najsłynniejszymi 
na świecie kamiennymi kręgami. Przejazd na obiadokolację i 
nocleg w okolicach Londynu.

DZIEŃ 11 LONDYN

Śniadanie. Zwiedzanie Londynu: Parlament, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Picadilly Circus, Westminister Ab-
bey, Tower of London, Tower Bridge. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 12 GREENWICH

Śniadanie. Wizyta w Greenwich, a następnie przejazd do Ca-
lais, przeprawa promowa lub przejazd eurotunelem. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 13 

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. Przyjazd 
na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. Zakończenie 
pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
13 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 12 śniadań, 11 obiadokolacji,  D
1 obiad
Przeprawy promowe: Cairnryan - Belfast,   D
Dublin - Holyhead oraz Calais - Dover  
Calais lub przejazd eurotunelem Calais  
Folkestone -Calais
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Usługi przewodników lokalnych w Londynie  D
i Edynburgu
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Calais - Canterbury - Cambridge - York - Edynburg - Fort William - Glen Coe - Loch Ness - Armagh - Monasterboice - Dublin  
Galway - Caernarfon - Cardiff - Stonehenge - Londyn - Greenwich 

Wielka Brytania
Pielgrzymka do Zjednoczonego Królestwa

Zapewniamy
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DZIEŃ  1

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Niemiec. Prze-
jazd na nocleg w okolicach Monachium.

DZIEŃ 2 ALTOETTING 

Śniadanie. Nawiedzenie najważniejszego sanktuarium 
Maryjnego Bawarii z cudowną figurą Czarnej Madon-
ny oraz urnami zawierającymi serca królów bawarskich 
w Altoetting. Msza Święta. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Rzymu.

DZIEŃ 3 ORVIETO - RZYM  

Śniadanie, po którym przejazd do Orvieto - nawiedzenie 
jednej z najpiękniejszych  katedr włoskich. Następnie 
wyjazd do stolicy Włoch. Zwiedzanie Rzymu: Piazza Na-
vona, Fontannę Di Trevi, Panteon, Kapitol, Forum Ro-
manum, Święte Schody, Koloseum i Zamek św. Anioła 
(z zewnątrz). Nawiedzenie Bazylik Papieskich. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 WATYKAN

Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Przejazd środkami ko-
munikacji publicznej do Watykanu. Nawiedzenie grobu 
św. Jana Pawła II. Uzupełniające zwiedzanie miasta. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 MONTE CASSINO - MONTE SANT’ ANGELO    

Śniadanie, po którym przejazd na wzgórze Monte Cas-
sino, zwiedzanie znajdującego się na szczycie Opactwa 
Benedyktyńskiego, a także nawiedzenie Cmentarza  
z grobami Żołnierzy Polskich. Przejazd do Monte Sant’ 
Angelo - sanktuarium św. Michała Archanioła. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach San Giovanni 
Rotondo.

DZIEŃ 6 SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO   

Śniadanie, po którym nawiedzenie sanktuarium w San 
Giovanni Rotondo związanego z Ojcem Pio - kapłanem, 
który za życia otrzymał stygmaty Chrystusa. Przejazd 
do Lanciano - nawiedzenie miejsca cudu Eucharystycz-
nego. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Asyżu. 

DZIEŃ 7 ASYŻ - LORETO  

Śniadanie. Przejazd do Asyżu - miejsca urodze-
nia św. Franciszka i św. Klary. Nawiedzenie Bazyliki 
św. Franciszka, w której złożono ciało świętego. Msza 
Święta. Następnie przejazd do Loreto - nawiedzenie 
sanktuarium Santa Casa. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Padwy.

DZIEŃ 8 PADWA - WENECJA            

Śniadanie, po którym przejazd do Padwy. Nawiedzenie 
Bazyliki   św. Antoniego.  Spacer po mieście. Przejazd 
do Wenecji. Przeprawa do historycznego centrum mia-
sta. Zwiedzanie: Plac św. Marka, Pałac Dożów (z ze-
wnątrz), Most Westchnień, bazylika św. Marka, Dzwon-
nica, Wieża Zegarowa. Czas wolny. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 9 WIEDEŃ

Śniadanie, po którym przejazd do Wiednia. Objazdowa 
tura zwiedzania miasta z przewodnikiem miejscowym. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Brna.

DZIEŃ  10 

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Zakończenie pielgrzymki.

Altoetting - Orvieto - Rzym - Watykan - Monte Cassino - Monte Sant’ Angelo - San Giovanni Rotondo - Lanciano - Asy¿  
Loreto - Padwa - Wenecja - Wiedeñ

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
9 noclegów w hotelach *** / **** D
Wyżywienie: 9 śniadań, 8 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Włochy
Śladami włoskich świętych

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS • www.arcus.org.pl44



DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Niemiec. Prze-
jazd na nocleg do hotelu w okolicach Monachium. 

DZIEŃ 2 INNSBRUCK

Śniadanie. Przejazd do Innsbrucku, stolicy Tyrolu. Spa-
cer po mieście, m.in.: katedra św. Jakuba, wieża miej-
ska, zamek cesarski Hofburg (z zewnątrz). Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Florencji.

DZIEŃ 3 FLORENCJA

Śniadanie, a następnie całodzienna wyprawa do Floren-
cji. Zwiedzanie: Palazzo Pitti z Ogrodami Boboli, Kate-
dra Santa Maria del Fiore, Wieża Giotta (z zewnątrz). 
Spacer po mieście, czas wolny. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 ORVIETO - CASCIA - TERNI

Śniadanie, po którym przejazd do Orvieto - nawiedzenie 
jednej z najpiękniejszych katedr włoskich. Następnie 
przejazd do miejscowości Cascia. Nawiedzenie Sank-
tuarium św. Rity, patronki spraw trudnych i beznadziej-
nych, gdzie znajduje się sarkofag z jej ciałem. Przejazd 
do Terni. Nawiedzenie bazyliki św. Walentego, w której 
spoczywa ciało patrona zakochanych. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicach Rzymu.

DZIEŃ 5 RZYM - WATYKAN

Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Przejazd środkami ko-
munikacji publicznej do Watykanu. Nawiedzenie grobu 
św. Jana Pawła II. Zwiedzanie miasta. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 NEAPOL - AMALFI

Śniadanie. Przejazd do Neapolu. Spacer uliczkami mia-
sta: Piazza del Plebiscito, pałac królewski, zamek Castel 
Nuovo. Następnie przejazd do Amalfi - nawiedzenie ka-
tedry, gdzie przechowywane są relikwie św. Andrzeja. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 CAPRI 

Śniadanie, po którym rejs na Capri - jedną z najpięk-
niejszych wysp Morza Tyrreńskiego. Czas wolny. Dla 
chętnych rejs dookoła wyspy. Przejazd na obiadokola-
cję i nocleg w okolicach San Giovanni Rotondo.

DZIEŃ 8 MONTE SANT’ANGELO - SAN GIOVANNI ROTONDO

Śniadanie. Przejazd do Monte Sant’ Angelo - sanktu-
arium św. Michała Archanioła. Następnie nawiedze-
nie sanktuarium w San Giovanni Rotondo związanego  
z Ojcem Pio - kapłanem, który za życia otrzymał styg-
maty Chrystusa. Powrót do hotelu na obiadokolację  
i nocleg.

DZIEŃ 9 LANCIANO

Śniadanie, po którym przejazd do Lanciano - nawiedze-
nie miejsca cudu eucharystycznego. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicach San Marino.

DZIEŃ 10 SAN MARINO - BOLONIA

Śniadanie. Przejazd do San Marino - zwiedzanie naj-
starszej republiki świata. Następnie przejazd do Bolonii. 
Nawiedzenie bazyliki, w której znajduje się grób św. Do-
minika. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Tarvisio.

DZIEŃ 11 GRAZ

Śniadanie. Przejazd do Graz - krótkie zwiedzanie miasta. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Brna.

DZIEŃ 12 OŁOMUNIEC 

Śniadanie. Przejazd do Ołomuńca. Nawiedzenie katedry 
św. Wacława. Spacer po barokowym centrum Ołomuń-
ca: kolumna Trójcy Przenajświętszej, ratusz Starego 
Miasta, pałac Arcybiskupi. Wyjazd w drogę powrotną 
do kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Pol-
sce. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczor-
nych. Zakończenie pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
11 noclegów w hotelach *** / **** D
Wyżywienie: 11 śniadań, 10 obiadokolacji,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Innsbruck - Florencja - Orvieto - Cascia - Terni - Rzym - Watykan - Neapol - Amalfi - Capri - Monte’Sant Angelo 
San Giovanni Rotondo - Lanciano - San Marino - Bolonia - Graz - O³omuniec

Włochy
Skarby Italii

Zapewniamy
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Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
4 noclegi w hotelu *** Rzymie D
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Włochy
Pielgrzymka do Rzymu

Zapewniamy DZIEŃ 1 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Rzymu. 
Transfer do hotelu na nocleg w Rzymie.

DZIEŃ 2-4

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie 
miasta. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  
W programie zwiedzania: 

Rzym starożytny - jedna z najbardziej fascynujących  ∙
tras rzymskich: Palatyn, Koloseum, Wzgórze Kapitoliń-
skie, Forum Romanum, Forum Trajana, Panteon.

Rzym barokowy - najpiękniejsze place i fontanny   ∙
- przechadzka szlakiem XVI i XVII wieku: Plac Navona, 
Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański i inne.

Rzym chrześcijański - szlakiem pielgrzymów - naj- ∙
ważniejsze bazyliki i kościoły Rzymu (Bazylika św. Jana 
na Lateranie, Bazylika Matki Bożej Większej, Bazylika św. 
Pawła za Murami, Bazylika św. Krzyża, Święte Schody).

Państwo Watykańskie - spacer po najmniejszym  ∙
państwie świata, nawiedzenie grobu świętego Jana 
Pawła II. Następnie zwiedzanie Muzeów Watykańskich 
oraz Bazyliki św. Piotra.

Rzym antyczny - Droga Apijska i kościół Domine  ∙
Quo Vadis, Katakumby. Zwiedzanie starożytnych cmen-
tarzy podziemnych, wspaniałe świadectwo wiary pierw-
szych chrześcijan, przechadzka wzdłuż jednej z najstar-
szych dróg konsularnych starożytnego miasta.

DZIEŃ 5

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.
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DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników i wyjazd w kierunku Niemiec. Prze-
jazd na nocleg w okolicach Monachium.

DZIEŃ 2 INNSBRUCK

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę do Włoch.  
Po drodze krótkie zwiedzanie Innsbrucka - spacer po 
urokliwym mieście w sercu Alp. Przejazd na obiadoko-
lację i nocleg w okolicach Mediolanu. 

DZIEŃ 3 MEDIOLAN  

Śniadanie, po którym przejazd do Mediolanu - zwiedza-
nie katedry Duomo, kościół Santa Maria delle Grazie, 
gdzie w refektarzu kościoła znajduje się „Ostatnia Wie-
czerza” malowidło ścienne wykonane przez Leonarda da 
Vinci, bazyliki San Lorenzo Maggiore i San Ambrogio, 
Opera La Scala (z zewnątrz). Powrót do hotelu na obia-
dokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 LUKKA - PIZA

Po śniadaniu wyprawa do Lukki. Nawiedzenie katedry 
di San Martino oraz kościoła San Michele in Foro. 
Przejazd do Pizy. Zwiedzanie Placu Cudów z niesamo-
witą katedrą, baptysterium i niebywałą Krzywą Wieżą  
(z zewnątrz). Czas wolny - spacer po mieście. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 SIENA - SAN GIMIGNANO

Śniadanie, po którym wyjazd do Sieny. Zwiedzanie 
jednego z najpiękniejszych średniowiecznych miast: 
Piazza del Campo, katedra, dom narodzin św. Katarzyny 

sieneńskiej, spacer po pięknej Via di Citta z pięknymi 
pałacami. Czas wolny. Przejazd do San Gimignano 
zwanego „Manhattanem Średniowieczna” - spacer 
wśród imponujących budowli z XIV wieku. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 FLORENCJA

Śniadanie, a następnie całodzienna wyprawa do Floren-
cji. Zwiedzanie: Palazzo Pitti z Ogrodami Boboli, Kate-
dra Santa Maria del Fiore, Wieża Giotta (z zewnątrz). 
Spacer po mieście, czas wolny. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 FIESOLE

Śniadanie. Przejazd do Fiesole: zwiedzanie prastarego 
miasteczka Etrusków. Spacer uliczkami do konwentu 
franciszkanów. Zwiedzanie wykopalisk, gdzie zachował 
się rzymski teatr i mała etruska świątynia. Następnie 
przejazd przez miasteczka regionu Chianti, zwiedzanie 
winnicy i degustacja. Powrót do hotelu na obiadoko-
lację i nocleg.

DZIEŃ 8

Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Brna.

DZIEŃ 9

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Zakończenie pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
8 noclegów w hotelach *** D
Wyżywienie: 8 śniadań, 7 obiadokolacji,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Innsbruck - Mediolan - Lukka - Piza - Siena - San Gimignano - Florencja - Fiesole - Chianti

Zapewniamy

Włochy
Toskańskie Impresje
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Przejazd klimatyzowanym autokarem D
9 noclegów w hotelach ** / *** D
2 noclegi na promie w kabinach wewnętrz- D
nych 4-osobowych z łazienkami
Przeprawy promowe: Livorno-Olbia-Livorno D
Wyżywienie: 11 śniadań, 8 obiadokolacji,   D
2 kolacje
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW  D
Podatek VAT D

Włochy
Sardynia - magiczna wyspa

Zapewniamy

Livorno - Olbia - Sassari - Alghero - Bosa - Tharros - Sanluri - Su Nuraxi - Cagliari - Nora - Cala Ganone - Szmaragdowe Wybrze¿e

DZIEŃ  1 

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Włoch. Przejazd 
na nocleg w okolicach Monachium. 

DZIEŃ 2 LIBORNO

Śniadanie. Przejazd do Livorno. Zaokrętowanie na promie, 
zakwaterowanie w kabinach 4-osobowych. Kolacja na pro-
mie. Nocna przeprawa do Olbii. 

DZIEŃ 3 OLBIA - SASSARI

Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Olbii. Przejazd 
przepiękną trasą widokową. Po drodze wizyta w muzeum 
wina połączona z degustacją. W dalszej drodze nawiedzi-
my romańskie świątynie: kościół Nostra Signora di Castro, 
Sant’Antioco di Bisarcio, Santurio Nostra Signora del Re-
gno oraz najpiękniejszy kościół Sardynii - Santissima Tri-
nitra di Saccargia. Wyrazista pizańsko-romańska świątynia 
posiada unikatowe i bodaj jedyne na całej Sardynii freski  
z XIII w. Przejazd do Sassari, powszechnie uznawane za 
najciekawsze miasto wyspy.  Zwiedzanie m.in.: katedry, 
której patronem jest św. Mikołaj z Miry, Palazzo Ducale - 
siedziby władz miejskich oraz Fontanny del Rosello będą-
cej symbolem miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 ALGHERO - BOSA

Po śniadaniu przejazd do Alghero, miasta zwanego małą 
Barceloną. Wiele domów i budowli sakralnych ma hiszpański 
wygląd. Zwiedzanie m.in.: katedry Santa Maria, Diecezjalnego 
Muzeum Sztuki Sakralnej, kościoła św. Franciszka oraz for-
tyfikacji otaczających Stare Miasto. Czas wolny w okolicach 
malowniczego portu. Następnie rejs łodzią do Groty Neptuna, 
uznawanej za jedną z najpiękniejszych grot w Basenie Morza 
Śródziemnego. Przejazd do Bosy, jedynego miasta na wyspie 
położonego nad spławną rzeką Temo. Zwiedzanie dzielnicy Sa 
Piana z wysokimi, kolorowymi domami i wąskimi uliczkami, 
które oplatają podnóże wzgórza, na szczycie którego znajdu-
je się zamek Serravalle. Nawiedzenie romańskiej katedry św. 
Piotra za Murami. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 THARROS - SANLURI - SU NURAXI

Śniadanie. Przejazd do Tharros, miasteczka założonego 
niegdyś przez Kartagińczyków, gdzie można zobaczyć naj-
lepiej zachowane na Sardynii fragmenty murów rzymskich. 
Niesamowite wrażenie wywołuje również położenie miasta 

na wąskim cyplu przy zatoce Oristano. Nawiedzenie kościoła 
San Giovanni di Sinis, który uznawany jest za najstarszy na 
Sardynii. Przejazd do miejscowości Sanluri, gdzie zobaczyć 
można pochodzący z XI w. zamek, w którym zgromadzono 
materiały dokumentujące historię Sardynii oraz pamiątki 
związane z Napoleonem Bonaparte. Następnie wizyta w Su 
Nuraxi, największym i najstarszym kompleksie nuragów 
(kamiennych wież), wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 CAGLIARI - NORA

Śniadanie. Przejazd do Cagliari, stolicy Sardynii: katedra, 
fragmenty fortyfikacji. Nawiedzenie najważniejszego na 
Sardynii sanktuarium maryjnego Nostra Signora di Bona-
ria oraz kościoła św. Saturnina. Przejazd do Nory, osady 
założonej przez Fenicjan. Jest to zespół świetnie zacho-
wanych pozostałości po domostwach. Uwagę przyciąga 
wykuty w skale amfiteatr pochodzący z II w. Nawiedzenie 
kościoła Sant’Efisio, gdzie w krypcie znajdują się relikwie 
świętego. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 CALA GANONE 

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Cala Ganone. Rejs 
statkiem do odosobnionej jaskini Grotta del Bue Marino, któ-
ra ciągnie się wzdłuż wybrzeża. Jaskinia  usiana jest stalakty-
tami i stalagmitami. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 - 9 SZMARAGDOWE WYBRZEŻE

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczestników. 
Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 10 OLBIA

Śniadanie. Przejazd do Olbii. Zaokrętowanie na prom, za-
kwaterowanie w kabinach 4-osobowych. Kolacja na pro-
mie. Nocna przeprawa do Livorno. 

DZIEŃ 11 LIVORNO

Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Livorno. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Monachium.

DZIEŃ 12

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do kra-
ju. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczor-
nych. Zakończenie pielgrzymki.
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DZIEŃ 1  

Zbiórka na lotnisku. Przelot na Sycylię. Transfer do ho-
telu na nocleg.

DZIEŃ 2 KATANIA - SYRAKUZY

Śniadanie, po którym przejazd i zwiedzanie Katanii, 
miasta z bazaltu i tufu, nękanego przez lawę i popioły 
z Etny: Piazza del Duomo, Fontanna Słonia, katedra  
z kaplicą św. Agaty, barokowa Via Crociferi. Następnie 
przejazd do Syrakuz. Nawiedzenie Sanktuarium Matki 
Bożej Płaczącej, Msza Święta, następnie zwiedzanie 
parku archeologicznego z Teatrem Greckim, Wyspa Or-
tygia z katedrą i słynną fontanną Aretuzy. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 3 AGRIGENTO 

Śniadanie, po którym przejazd do Agrigento, zwiedzanie 
wspaniałej Valle dei Templi - Doliny Świątyń, najwięk-
szego kompleksu świątyń greckich na wyspie założonego 
już w 582 r. p.n.e. (świątynia Hery, świątynia Herkulesa). 
Krótki czas wolny na wypoczynek na plaży. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Palermo.

DZIEŃ 4 MONTEPELLEGRINO - PALERMO

Śniadanie, po którym przejazd na Montepellegrino  
- Msza Święta w Sanktuarium św. Rozalii. Spacer do 
pomnika św. Rozalii. Przejazd do Palermo. Spacer śla-
dami św. Rozalii po Starym Mieście, Pałac Normanów, 
Porta Nuova, Plac Wstydu, Porta Felice. Nawiedzenie 
katedry i modlitwa przy srebrnym sarkofagu patronki - 
św. Rozalii z Palermo. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolicach Palermo.

DZIEŃ 5 MONREALE - CEFALU 

Śniadanie, po którym przejazd do Monreale, nawiedze-
nie największej bazyliki normandzkiej na Sycylii pokry-
tej ponad 6 tys. m2 złotych mozaik. Przejazd do Cefalu - 
miejscowości rybackiej, nad którą niepodzielnie góruje 
XII w. katedra. W absydzie katedry znajduje się Mozaika 
Chrystusa Pantokratora. Przejazd do hotelu, krótkie pla-
żowanie, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 6 WYSPY LIPARYJSKIE

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczestni-
ków. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu.
Możliwa jednodniowa, fakultatywna wycieczka na Wyspy 
Liparyjskie (Lipari oraz Vulcano - w programie krótkie 
zwiedzanie wysp oraz kąpiel w naturalnym, siarkowym 
błocie wulkanicznym). Powrót do hotelu na obiadoko-
lację i nocleg.

DZIEŃ 7  ETNA - TAORMINA

Śniadanie, po którym wjazd na Etnę, największy czynny 
wulkan w Europie, możliwość dojazdu jeepami aż pod 
krater, na wysokość ok. 3000 m n.p.m. Po południu 
spacer po Taorminie: Teatr Grecko-Rzymski, Brama 
Messyńska, Palazzo Corvaia, katedra. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg.

DZIEŃ 8  

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach *** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Katania - Syrakuzy - Agrigento - Montepellegrino - Palermo - Monreale - Cefalu - Wyspy Liparyjskie - Etna - Taormina

Zapewniamy

Włochy
Sycylia - śladami św. Agaty i św. Rozalii
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Góra Karmel - Góra Tabor - Nazaret - Kana Galilejska - Jezioro Galilejskie - Kafarnaum - Góra B³ogos³awieñstw - Tabga   
Jardenit - Amman - Góra Nebo - Madaba - Jerash - Petra Betlejem - Jerozolima - Ain Karem

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Transfery klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 7 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Ziemia Święta i Jordania
Biblijnym szlakiem

DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Tel Avivu. Transfer do 
hotelu w Galilei na nocleg.

DZIEŃ 2 GÓRA KARMEL - GÓRA TABOR - NAZARET 

 KANA GALILEJSKA

Śniadanie. Przejazd do Hajfy. Wizyta na Górze Karmel, 
by obejrzeć Grotę Eliasza oraz kościół Najświętszej Pani 
Karmelu. Góra Tabor - Góra Przemienienia. Przejazd do 
Nazaret - miejsca dzieciństwa Jezusa i wizyta w kościele 
Zwiastowania oraz w domu św. Józefa. Kana Galilejska. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 JEZIORO GALILEJSKIE - KAFARNAUM  

 GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - TABGA - JARDENIT 

Po śniadaniu rejs łodzią po wodach Jeziora Galilejskie-
go. Następnie wizyta w Kafarnaum i przejazd na Górę 
Błogosławieństw. Wizyta w Tabdze - kościół Rozmno-
żenia Chleba i Ryb oraz kościół Prymatu św. Piotra. Jar-
denit. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Ammanu.

DZIEŃ 4 AMMAN - JERASH - MADABA - GÓRA NEBO

Po śniadaniu zwiedzanie Ammanu: pozostałości starożyt-
nej Filadelfii, rzymski amfiteatr, cytadela z fragmentami 
rzymskich, bizantyńskich i arabskich budowli, świątynia 
Herkulesa i fortyfikacje odnowione przez Umajjadów. 
Następnie wyjazd do Jerash, zwanego „Pompejami 
Wschodu”: owalne forum, dwa teatry, nimfeum, impo-
nującą świątynię Artemidy - patronki miasta, hipodrom, 
łuk triumfalny oraz ruiny kilkunastu kościołów z czasów 
Bizancjum, z pięknymi mozaikami podłogowymi. Prze-
jazd do Madaby - słynącej z niezwykłej mozaiki z cza-

sów bizantyjskich, w tym pochodzącej z VI w n.e. mapy 
Palestyny i Dolnego Egiptu w kościele św. Jerzego. Wi-
zyta na Górze Nebo. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolicach Petry.

DZIEŃ 5 PETRA 

Po śniadaniu zwiedzanie Petry - „różowego miasta 
Nabatejczyków”: Skarbiec, amfiteatr, Grobowce Kró-
lewskie. Przejazd na granicę z Izraelem. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Betlejem.

DZIEŃ 6 BETLEJEM

Po śniadaniu przejazd do Betlejem - wizyta w Bazylice 
Narodzenia Pańskiego i Grocie św. Hieronima. Na-
stępnie przejazd na Pole Pasterzy. W ciągu dnia grupa 
odwiedzi: kościół Pater Noster, miejsce Wniebowstą-
pienia, kościół Dominus Flevit. Spacer wzdłuż drogi 
Palmowej Niedzieli do Ogrodu Getsemani i kościoła 
Wszystkich Narodów. Powrót do hotelu na obiadoko-
lację i nocleg.

DZIEŃ 7 JEROZOLIMA - AIN KAREM

Śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie 
- wizyta w kościele św. Anny, konwencie Ecce Homo, 
przejście Drogą Krzyżową (Via Dolorosa) bazylika Grobu 
Bożego, przejście na Górę Syjon do Opactwa Zaśnięcia 
i Wieczernika oraz pod Ścianę Płaczu. Następnie prze-
jazd przez zachodnią część miasta aby odwiedzić Ain 
Karem - miejsce nawiedzenia. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 8

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.
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DZIEŃ 1

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Tel Avivu. Transfer do 
hotelu w Betlejem na nocleg.

DZIEŃ 2 BETLEJEM - AIN KAREM 

Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem: bazylika Narodzenia 
Pańskiego, bazylika św. Katarzyny i Grota św. Hieronima, 
Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Przejazd do Ain Karem: 
kościół Nawiedzenia i św. Jana Chrzciciela. Yad Vashem, 
Menora i Kneset (z zewnątrz) - współczesny parlament 
izraelski. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 CEZAREA NADMORSKA - GÓRA KARMEL - GÓRA TABOR  

 NAZARET

Śniadanie. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej- rzymskiej 
stolicy Palestyny z Nowego Testamentu: miasto krzy-
żowców, słynny rzymski akwedukt oraz amfiteatr. Prze-
jazd do Hajfy. Wizyta na Górze Karmel: Grota Eliasza 
oraz kościół Najświętszej Pani Karmelu. Góra Tabor. 
Przejazd do Nazaretu: bazylika Zwiastowania oraz ko-
ściół św. Józefa. Przejazd na obiadokolację i nocleg do 
hotelu w Galilei.

DZIEŃ 4 JEZIORO GALILEJSKIE - KAFARNAUM 

 GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - TABGA - KANA GALILEJSKA

Śniadanie. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Na-
stępnie wizyta w Kafarnaum i przejazd na Górę Bło-
gosławieństw. Wizyta w Tabdze: kościół Rozmnożenia 
Chleba i Ryb oraz kościół Prymatu św. Piotra. Kana 

Galilejska - dla małżeństw odnowienie przyrzeczeń. Po-
wrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 JARDENIT - MORZE MARTWE - QUMRAN

Śniadanie. Przejazd do Jardenitu - odnowienie przy-
rzeczeń chrzcielnych. Przejazd wzdłuż Doliny Jordanu. 
Postój w Jerychu pod Górą Kuszenia i przy sykomorze 
Zacheusza. Postój nad Morzem Martwym. Qumran. 
Przejazd przez Pustynię Judzką. Przejazd na obiadoko-
lację i nocleg w okolicach Betlejem.

DZIEŃ 6 JEROZOLIMA

Śniadanie. Panorama Jerozolimy i widok na wzgórze 
świątynne. Zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie: 
kościół św. Anny, konwent Ecce Homo, Droga Krzy-
żowa (Via Dolorosa), bazylika Grobu Bożego, przejście 
na Górę Syjon: Opactwo Zaśnięcia i Wieczernik, Ściana 
Płaczu. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 JEROZOLIMA - BETANIA 

Śniadanie. Góra Oliwna: miejsce Wniebowstąpienia, 
Kościół Pater Noster, Dominus Flevit, Ogród Oliwny, 
Bazylika Agonii, symboliczny „grób” Maryi. Kościół 
św. Piotra In Galicantu. Wizyta w Betanii. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.

Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 7 obiadokolacji D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Opiekę duchową kapłana D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Betlejem - Ain Karem - Cezarea Nadmorska - Góra Karmel - Góra Tabor - Nazaret - Jezioro Galilejskie - Kafarnaum  
Góra B³ogos³awieñstw - Tabga - Kana Galilejska - Jardenit - Jerycho - Morze Martwe - Qumran - Jerozolima - Betania

Ziemia Święta
Śladami Chrystusa

Zapewniamy
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W szczególny sposób podchodzimy do wyjazdów organizowanych przez grupy parafialne, środo-
wiska związane z życiem kościoła, firmy czy organizacje młodzieżowe, uwzględniając ich oczeki-
wania związane z całym programem wyjazdu.
Na życzenie grup przygotowujemy pielgrzymki, wycieczki, imprezy integracyjne dla pracowników 
firm, dostosowując się do oczekiwań uczestników, indywidualnych pomysłów i charakteru dzia-
łalności. Przy opracowywaniu oferty bierzemy pod uwagę Państwa sugestie dotyczące standardu 
świadczeń, stylu i klimatu wyjazdu oraz możliwości finansowych uczestników.
Państwa wskazówki oraz nasze doświadczenie są podstawą dobrze przygotowanej pielgrzymki 
czy wycieczki. Staramy się, żeby nie zabrakło w nich przeżyć duchowych, estetycznych i intelek-
tualnych,. Nie zapominamy o czasie przeznaczonym na wypoczynek. Proponujemy i wychodzimy 
naprzeciw kompletowaniu i łączeniu grup. Jest to ważne między innymi ze względu na cenę wy-
jazdów. Im większa jest liczba osób tym cena wyjazdu jest niższa.
Podróżujemy komfortowymi autokarami wyposażonymi między innymi w klimatyzację, cafe bar, 
WC i DVD, a obsługują je profesjonalni i życzliwi kierowcy. Współpracujemy na stałe z grupą 
sprawdzonych i bardzo doświadczonych przewoźników, którzy od wielu lat zajmują się przewozem 
osób w kraju i za granicą.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym dotychczasowym pielgrzymom i turystom za sko-
rzystanie z naszych usług, życzliwość i serdeczność.
Mamy nadzieję, że organizowane przez nas pielgrzymki i wycieczki są dla Państwa źródłem wspa-
niałych przeżyć i niezapomnianych wrażeń.
Do zobaczenia na pielgrzymkowych i turystycznych szlakach!
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I. Zawarcie umowy
a. Umowa-zgłoszenie (zwana dalej „umową”) po-
między Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym ARCUS 
s.c. reprezentowanym przez: Janusza Małeckiego 
i Sławomira Sujkowskiego zwanym dalej w skrócie 
B.P.T. ARCUS a Uczestnikami wyjazdu, zostaje za-
warta w momencie zgłoszenia nazwisk, podpisania 
umowy przez przedstawiciela lub pełnomocnika B.P.T. 
ARCUS i osobę zgłaszającą udział w imprezie tury-
stycznej oraz wpłacenie zaliczki.
b. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest wyłącznie 
osoba zgłoszona na umowie. Uczestnik może doko-
nać zgłoszenia osobiście lub przez inną osobę zgła-
szającą.
c. W przypadku, gdy osoba zgłaszająca dokonuje 
zgłoszenia jednej lub kilku osób jako Uczestników za-
mawianej imprezy, przejmuje jednocześnie odpowie-
dzialność za dotrzymanie warunków umowy przez te 
osoby.
d. Przedmiotem umowy jest wyjazd opisany w ofer-
cie zawierającej: termin i trasę imprezy, program zwie-
dzania, cenę imprezy oraz świadczenia ujęte w cenie, 
a także ogólne informacje dodatkowe i warunki płat-
ności - zwany dalej „programem wyjazdu”. Program 
wyjazdu jest integralną częścią umowy.
e. Przed zawarciem umowy Uczestnicy imprezy 
turystycznej powinni zapoznać się z programem wy-
jazdu, warunkami uczestnictwa, ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia oraz warunkami płatności. 
f. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest rów-
noznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych, na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie 
danych osobowych niezbędnych do realizacji niniej-
szej umowy.
II. Warunki płatności
a. Przy zawarciu umowy Uczestnik wpłaca zaliczkę 
w wysokości od 10% do 30% wartości imprezy. Do-
kładna kwota zaliczki podana jest na programie wy-
jazdu.
b. Pozostała część należności powinna być wpłaco-
na 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy tury-
stycznej.
c. Niedokonanie wpłat przez Uczestnika w ustalo-
nym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczest-
nika z imprezy turystycznej z przyczyn nie leżących po 
stronie B.P.T. ARCUS i stanowi przyczynę skreślenia 
Uczestnika z listy uczestników imprezy turystycznej. 
III. Rezygnacja, zmiana uczestnika
a. W każdej chwili Uczestnik może zrezygnować z 
udziału w imprezie turystycznej, o tym fakcie jednak musi 
niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować B.P.T. 
ARCUS. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzy-
mania przez B.P.T. ARCUS stosownego oświadczenia 
Uczestnika. Ze względu na poniesione koszty B.P.T. 
ARCUS zmuszone jest do pobrania rekompensaty finan-
sowej zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Zwrot 
wpłaty pomniejszony o kwotę rekompensaty dokonany 
będzie najpóźniej do 7 dni od zakończenia wyjazdu.
b. Uczestnik ma prawo na swoje miejsce zapropo-
nować inną osobę z tym, że przy wyjeździe za granicę 
osoba ta musi posiadać ważny dokument upoważ-
niający do przekroczenia granicy oraz musi spełniać 
wszystkie inne wymagania formalne. Osoba ta przej-
muje jednocześnie wszystkie wynikające z niniejszej 
umowy obowiązki. Uczestnik i osoba przejmująca 
jego uprawnienia solidarnie odpowiadają za niezisz-
czoną część ceny imprezy turystycznej oraz wszyst-
kie koszty poniesione przez B.P.T. ARCUS w wyniku 
zmiany Uczestnika imprezy turystycznej.

c. Uczestnik może zrezygnować z wyjazdu bez 
ponoszenia kosztów własnych jeżeli po podpisaniu 
Umowy nastąpiły zmiany warunków lub programu wy-
jazdu.
IV.Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika
a. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania po-
leceń pilota lub przedstawiciela B.P.T. ARCUS.
b. Uczestnik zobowiązany jest na własny koszt do-
trzeć na wyznaczone przez B.P.T. ARCUS miejsce 
zbiórki imprezy turystycznej.  
c. Uczestnicy niepełnoletni przedstawiają pisemną 
zgodę na wyjazd podpisaną przez prawnych opiekunów.
d. O wszelkich zmianach danych Uczestnika zawar-
tych w niniejszej umowie Uczestnik zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić B.P.T. ARCUS. 
e. Uczestnik odpowiada za stan i ważność swojego 
paszportu / dowodu osobistego. B.P.T. ARCUS nie po-
nosi odpowiedzialności za sprawy wynikłe przy prze-
kroczeniu granicy a dotyczące spraw personalnych.
f. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać aktual-
nie obowiązujących przepisów celnych, dewizowych, 
paszportowych, wizowych oraz sanitarnych krajów, 
które odwiedza w trakcie trwania imprezy turystycznej 
oraz regulaminów pobytu w miejscu zakwaterowania.
g. Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umoż-
liwia udział w imprezie oraz, że zapoznał się z wa-
runkami ubezpieczeń i wszelkimi stosowanymi ogra-
niczeniami.
h. O ile program wyjazdu nie wskazuje inaczej, koszt 
wszystkich napojów do obiadów i kolacji Uczestnik po-
krywa we własnym zakresie. 
V. Obowiązki i odpowiedzialność B.P.T. ARCUS
a. B.P.T. ARCUS przyjmuje odpowiedzialność za su-
mienne zrealizowanie wyjazdu zgodnie z programem 
wyjazdu, ale zastrzega sobie prawo zmiany kolejności 
zwiedzania.
b. Gdy po zawarciu Umowy nastąpią nieprzewi-
dziane przez B.P.T. ARCUS odstępstwa lub zmiany 
programu w stosunku do informacji zawartych w pro-
gramie wyjazdu Uczestnik zostanie o tym fakcie po-
wiadomiony.
c. B.P.T. ARCUS zastrzega sobie prawo odwołania 
wyjazdu jeżeli jego realizacja będzie z różnych obiek-
tywnych, od B.P.T. ARCUS niezależnych, względów 
utrudniona, niemożliwa lub niebezpieczna. B.P.T. 
ARCUS oświadcza, że minimalna liczba uczestników 
w imprezach organizowanych przez B.P.T. ARCUS z 
transportem autokarowym wynosi 40 osób, a trans-
portem samolotowym wynosi 30 osób. Jeśli wyjazd 
ma charakter grupowy informacja o minimalnej licz-
bie uczestników podana jest na programie wyjazdu. 
B.P.T. ARCUS zastrzega sobie prawo odwołania wy-
jazdu jeżeli liczba uczestników nie osiągnie wymaga-
nego minimum. Odwołanie imprezy nastąpi najpóźniej 
na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
wyjazdu. W tym wypadku B.P.T. ARCUS zwraca wpła-
coną sumę pieniędzy. 
d. B.P.T. ARCUS odpowiada za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług 
turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem 
lub zaniechaniem Uczestnika; działaniem lub zanie-
chaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wyko-
nywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych 
działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani 
uniknąć, albo siłą wyższą. Wyłączenie odpowiedzial-
ności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy w wyżej wymienionych przypadkach, nie zwal

nia B.P.T. ARCUS od obowiązku udzielenia w czasie 
trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowane-
mu Uczestnikowi.
e. Odpowiedzialność B.P.T. ARCUS za niewykona-
nia lub nienależytego wykonania umowy o świadcze-
nie usług turystycznych ograniczona jest do dwukrot-
ności ceny imprezy turystycznej wyłączając szkody na 
osobie.
VI. Ubezpieczenia
a. B.P.T. ARCUS nie jest firmą ubezpieczeniową. O 
ile program wyjazdu nie wskazuje inaczej B.P.T. AR-
CUS zawiera ubezpieczenie na rzecz Uczestników w 
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (ul. 
Chłodna 51, 00-867 Warszawa). B.P.T. ARCUS zapew-
nia ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (20.000 
Euro) i następstw nieszczęśliwych wypadków za grani-
cą (2.000 Euro). Koszty leczenia za granicą zawierają 
ochronę ubezpieczeniową w zakresie następstw cho-
rób przewlekłych i nowotworowych. Ogólne Warunki 
Ubezpieczeń dostępne są w Biurach Sprzedaży oraz 
na stronie www.arcus.org.pl. Dochodzenie roszczeń 
wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośred-
nio przez Uczestnika w firmie ubezpieczeniowej. B.P.T. 
ARCUS będzie się starał w miarę swoich możliwości 
pomóc osobie poszkodowanej.
b. B.P.T. ARCUS zachęca Uczestników do zawarcia 
dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 
imprezy turystycznej i przerwania udziału w imprezie 
turystycznej. Wykupienie ubezpieczenia gwarantuje 
zwrot 100% wartości niewykorzystanych świadczeń 
w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa 
w imprezie turystycznej z przyczyn losowych nieza-
leżnych od Uczestnika takich jak: nieszczęśliwy wy-
padek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba 
Uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć Uczestnika albo 
członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu 
Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, kata-
strof żywiołowych lub przestępstwa. Każdy taki przy-
padek winien być odpowiednio udokumentowany. 
c. Ubezpieczenie to można zawrzeć najpóźniej w 
ciągu 72 godzin od momentu podpisania umowy. W 
przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej 
pozostało mniej niż 30 dni, ubezpieczenie można za-
kupić jedynie w dniu zawarcia umowy. Warunkiem za-
warcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 
wyjazdu jest dokonanie wpłaty najpóźniej w ciągu 72 
godzin od momentu podpisania umowy. Niedokonanie 
wpłaty traktowane jest jako rezygnacja z ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Cena ubezpieczenia 
wynosi 3% wartości ceny imprezy. Ubezpieczenie to nie 
obejmuje chorób przewlekłych i nowotworowych. Istnie-
je możliwość rozszerzenia tego ubezpieczenia również 
o rezygnację z powodu następstwa choroby przewle-
kłej i nowotworowej, wówczas cena tego ubezpieczenia 
wynosi 7,5% wartości ceny imprezy. 
VII. Reklamacje
a. Reklamacje dotyczące niewłaściwego wykonania 
usług (zakwaterowanie, wyżywienie oraz program wy-
jazdu) Uczestnik powinien zgłaszać bezzwłocznie pi-
lotowi lub rezydentowi grupy w trakcie trwania imprezy 
turystycznej. B.P.T. ARCUS dołoży wszelkich starań w 
celu usunięcia zaistniałych uchybień. Reklamacje z 
określeniem roszczeń należy składać w formie pisem-
nej do B.P.T. ARCUS w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. 
b. W przypadku uznanych za uzasadnione B.P.T. 
ARCUS dokona rekompensaty najpóźniej w terminie 
30 dni od daty złożenia reklamacji.
c. Spory wynikające z niniejszej umowy, strony 
zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a jeśli taka 
forma okaże się niemożliwa rozstrzygać je będzie wła-
ściwy sąd.
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Kompleksowe usługi wydawnicze i poligraficzne
projektowanie graficzne, skład komputerowy, 

druk nisko- i średnionakładowy, druk offsetowy i cyfrowy, 
oprawa twarda, miękka i zeszytowa
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