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Zapraszamy na nasze stoisko przy katedrze podczas trwania
Jarmarku Jakubowego w dniach 24 - 26 lipca 2020 r.

i do wzięcia udziału w loterii „Pielgrzymuj do źródła wiary”.
Do wygrania Pielgrzymka do Ziemi Świętej!

ul. Św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin

kontakt@pielgrzymkisan�ago.pl
 91 433 11 96        690 322 552

Jak do nas trafić?
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MARZEC
XXXXX XXWilno oraz  „Wileńskie Kaziuki” 06 - 10.03.2020

Ziemia Święta 09 - 16.03.2020XXXXX XX
Ziemia Święta z ks. dr Piotrem Skibą 13 - 22.03.2020XXXXX XX

XXXXX XXZiemia Święta 18 - 25.03.2020

KWIECIEŃ
XXXXX XXWłochy - Neapol z ks. Dolindo „Panie Jezu Ty się tym zajmij” 13 - 23.04.2020

MAJ
XXXXX XXPobyt wypoczynkowo- sanatoryjny na Ukrainie w Truskawcu 26.04 - 05.05.2020  

Beskidzkim szlakiem ze  Słowacją 27.04 - 02.05.2020XXXXX XX
Bośnia i Hercegowina - Medjugorje 27.04 - 04.05.2020XXXXX XX
Andaluzja i Maroko 03 - 11.05.2020XXXXX XX
Majorka 13 - 21.05.2020XXXXX XX
Ziemia Święta 12 - 19.05.2020XXXXX XX

CZERWIEC
XXXXX XXSłowenia 05 - 10.06.2020 

Beatyfikacja Kard. S. Wyszyńskiego 06 - 08.06.2020XXXXX XX
Kraina Norweskich Fiordów z Bergen 18 - 25.06.2020XXXXX XX

LIPIEC
XXXXX XXWschodnim wybrzeżem Włoch do Apulii 29.06 - 08.07.2020

SIERPIEŃ
XXXXX XXPobyt wypoczynkowo- sanatoryjny na Ukrainie w Truskawcu 8-17.08.2020  

Włochy - Neapol z ks. Dolindo  „Panie Jezu Ty się tym zajmij” 13 - 22.08.2020XXXXX XX
Medjugorje 17 - 24.08.2020XXXXX XX
Roztocze z Lubelszczyzną 24 - 29.08.2020XXXXX XX

WRZESIEŃ
XXXXX XXFa�ma i San�ago de Compostela 02 - 09.09.2020

Ukraina Kijów - Odessa 06 - 14.09.2020XXXXX XX
Jasna Góra 07 - 12.09.2020XXXXX XX
Ziemia Święta 08 - 15.09.2020XXXXX XX
Kraje nadbałtyckie oraz Sankt Petersburg 08 - 17.09.2020XXXXX XX
Przez Zagrzeb do Bośni i Hercegowiny - Medjugorje 10 - 19.09.2020XXXXX XX
Grecja „Śladami św. Pawła” 16 - 23.09.2020XXXXX XX
Warmia - Mazury - Litwa - Jasna Góra 19 - 26.09.2020XXXXX XX

PAŹDZIERNIK
XXXXX XXSycylia  i Wyspy Liparyjskie 28.09 - 05.10.2020 

Pieszo do San�ago de Compostela 30.09 - 09.10.2020XXXXX XX
Sanktuaria Francji 05 - 15.10.2020 XXXXX XX
Armenia i Gruzja 03 - 14.10.2020XXXXX XX

    
LISTOPAD
XXXXX XXZiemia Święta 17 - 24.11.2020

Sri Lanka 18 - 28.11.2020XXXXX XX

STYCZEŃ 2021
XXXXX XXMeksyk 15 - 29.01.2021

SPIS TREŚCI
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Drodzy Pielgrzymi

 Z ogromną radością oddajemy do Państwa rąk kolejny katalog z propozycjami pielgrzymek 

w roku 2020.

 Jestem dumny z rozwoju Archidiecezjalnego Biura Pielgrzymkowego San�ago, które rozpoczęło 

11. rok działalności. Myślę, że docenicie Państwo szeroki zakres pracy widoczny w różnorodności kierunków 

i miejsc świętych przygotowanych przez naszych pracowników.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe San�ago jest częścią dzieł powołanych przez Księdza 

Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę do szczególnych zadań w naszym Kościele lokalnym.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxxxx

 Nasze Biuro wpisane do rejestru organizatorów turystyki działających na terenie województwa 

zachodniopomorskiego i posiadające gwarancję w TU Europa, daje dodatkową pewność na bezpieczne 

i kompleksowe przeżycie pielgrzymki. Cieszę się, że w ubiegłym roku mogłem towarzyszyć Państwu 

w Waszych duchowych przeżyciach, a także poznawaniu nowych krajów i kultur. Byłem świadkiem 

religijnych uniesień, a także zwykłego, codziennego trudu pielgrzyma. Mam nadzieję, że w tym roku będzie 

podobnie. To Państwo uczycie nas pokory i przekazujecie ducha modlitwy. Gdy w czasie pielgrzymek 

widzimy Wasze zgięte do modlitwy kolana, pobożnie i gorliwie odmawiane różaniec i koronkę do Bożego 

Miłosierdzia, dajecie nam przykład w duchowym przeżywaniu zarówno wspólnotowego, jak 

i indywidualnego doświadczenia wiary.  zzzzzzzzssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssxxxxxxxxxxx

 Jako jedyne kościelne biuro pielgrzymkowe na terenie naszej Archidiecezji dajemy gwarancję 

komfortowego pielgrzymowania, a także bezpiecznego i pewnego powrotu do domu. W swojej działalności 

zapraszamy do współpracy zaufane podmioty w dziedzinie transportu, organizacji i usług turystycznych, 

ubezpieczeń. Dla naszych pielgrzymów zakupiliśmy zestawy słuchawkowe typu Tour Guide potrzebne

w komfortowym zwiedzaniu.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Mam nadzieję, że nasza oferta spotka się z życzliwym przyjęciem, mając na uwadze również fakt, 

że korzystając z usług Archidiecezjalnego Biura Pielgrzymkowego San�ago wspieracie Państwo misję Dzieł 

Świętego Jakuba.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Do zobaczenia na szlakach pielgrzymkowych.

Szczęść Boże!
Ks. Maciej Pliszka
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Pielgrzymka do Wilna oraz „Wileńskie Kaziuki”
06 - 10.03.2020

Dzień 1, 6.03.2020 SOKÓŁKA
Spotkanie o godz.4:10 przy Katedrze Szczecińskiej. Wyjazd o godz. 4:30 i przejazd na nocleg
w okolicach Sokółki - miejsca Cudu Eucharystycznego. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2, 7.03.2020 WILNO
Śniadanie, Adoracja, wspólna modlitwa w Sokółce. Przejazd do Wilna. Spotkanie z przewodnikiem
i zwiedzanie miasta. Podczas 2 dni w Wilnie w programie m.in. nawiedzenie kaplicy z cudownym obrazem 
Matki Bożej Ostrobramskiej i Eucharys�a przed cudownym obrazem, Plac ratuszowy, Katedra Wileńska, 
Cmentarz na Rossie, nawiedzenie miejsca kultu św. S. Faustyny – dom w której Pan Jezus podyktował 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia.Obiadokolacja.Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.xxxxxxxxxxxxx
Dzień 3, 8.03.2020 WILNO
Śniadanie, cd. zwiedzania Wilna z przewodnikiem oraz czas wolny na zakupy podczas Kaziuków Wileńskich 
ciągnących się wzdłuż ulic stolicy kraju. Wieczór Kaziukowy z lokalnymi potrawami i muzyką. Nocleg.xxxxxx
Dzień 4, 9.03.2020 TORUŃ
Śniadanie, wyjazd w kierunku Polski. Przejazd do Torunia. Nocleg w Domu Pielgrzyma. Obiadokolacja. 
Nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 5, 10.03.2020 TORUŃ
Śniadanie, zwiedzanie Torunia z przewodnikiem. Zobaczymy m.in. Rynek Starego Miasta, Dom Kopernika, 
Katedrę Świętojańską, Ratusz Staromiejski, Ruiny Zamku Krzyżackiego. Czas na zakup pamiątek i pierników. 
Wyjazd w godzinach południowych. Przyjazd do Szczecina pod Katedrę Szczecińską i zakończenie 
pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cena: 1140 zł

UWAGI:
XXDopłata do pokoju jednoosobowego 200 zł
XXPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 340 zł zaliczki. 
XXPozostałą część należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki. 

Cena zawiera: 
XXtransport autokarem klasy turystycznej
XXnoclegi w pokojach 2-3-osobowych
XXz łazienkami
Xxwyżywienie 2 x dziennie - śniadania
XX+ obiadokolacje
XXwieczór Kaziukowy z muzyką
XXopiekę pilota
Xxubezpieczenie TU Europa

Cena nie zawiera: 
Xxwydatków związanych z realizacją programu
XX– bilety wstępu, usługi przewodników           
XXlokalnych, parkingi  (płatne w autokarze
Xxu pilota) 50 zł
Xxdodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
XXrezygnacji – 3% wartości pielgrzymki,     
XXubezpieczenia od chorób przewlekłych 50 zł
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej 8 dni
09 - 16.03.2020

Dzień 1, Poniedziałek,  09.03.2020 POLSKA – IZRAEL
Spotkanie w godzinach porannych na parkingu przy katedrze w Szczecinie. Przejazd na lotnisko w Berlinie, 
odprawa bagażowo – biletowa, wylot do Tel Avivu. Transfer do hotelu, kolacja i nocleg w Betlejem.
Dzień 2, Wtorek, 10.03.2020 HEBRON -BETLEJEM
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy, miejsca gdzie Anioł Pasterzom obwieszczał nowinę o Narodzeniu 
Jezusa. Przejazd do sklepu z dewocjonaliami, z możliwością zakupu pamiątek. Sklep prowadzony jest od lat 
przez palestyńskich chrześcijan. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta w 
kościele Św. Katarzyny. Przejście do Groty Mlecznej – miejsca, gdzie najświętsza Maryja Panna karmiąc 
Jezusa uroniła kroplę mleka i grota stała się cała biała. Popołudniu dzień w Ain Karem. Wizyta w Kościele 
Nawiedzenia św. Elżbiety. Przejście do miejsca narodzin Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu. Kolacja
i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cena: 1650 zł
+ 590 $

Dzień 3, Środa, 11.03.2020 BETLEJEM
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Be�age – początek tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej. 
Kościół Pater Noster, gdzie znajdują się majolikowe tablice, upamiętniające modlitwę, której nauczył nas 
Chrystus – Ojcze Nasz.  Przejście na punkt widokowy, na Górze Oliwnej. Zejście do kościoła Dominus Flevit 
miejsca, gdzie Pan zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym – modlitwa Chrystusa w Getsemani 
– w Ogrójcu. Następnie wejdziemy do Bazyliki Wniebowzięcia NMP, z której Maryja została wzniesiona do 
nieba. Udamy się także na Górę Syjon by nawiedzić kościół Zaśnięcia NMP. Nawiedzimy też wieczernik, gdzie 
Pan Jezus wraz z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę, podczas której ustanowił Sakrament Eucharys�i
i Kapłaństwa. W tej Sali Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy. Synagoga, w której 
znajduje się Grób Króla Dawida. Powrót do Hotelu w Betlejem. Kolacja i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 4, Czwartek, 12.03.2020 JERYCHO – M. MARTWE  
Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
w Qaser El–Yehud. Jerycho – Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój pod sykomorą Zacheusza i na 
polu widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe (czas wolny na relaksacyjną kąpiel ok. 2h)
Dzień 5, Piątek,  13.03.2020  SEBASTA - NABLUS (SYCHEM)- KANA - NAZARET
Śniadanie. Przejazd do Sebasty – ruin miasta chluby Heroda Wielkiego. Wizyta w Nablusie przy studni 
Jakubowej. Wizyta w Kanie Galilejskiej – Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa (odnowienie sakramentu 
małżeństwa). Przejazd do Nazaretu – miasta, gdzie Jezus dorastał. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie lub 
Tyberiadzie.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 6, Sobota, 14.03.2020 TYBERIADA - KANA - GALILEA - KAFARNAUM 
Śniadanie. Transfer na Górę Ośmiu Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabghi, 
miejsca gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. To tutaj Pan Jezus nakarmił 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet 
i dzieci. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego Piotra. Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów Chrystusa. 
W Kafarnaum zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi, której fundamenty pamiętają pobyt Pana 
Jezusa w tym mieście. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Przerwa na tradycyjny lunch, rybę Świętego 
Piotra. Przejazd do Kany Galilejskie – Sanktuarium Pierwszego cudu Jezusa, możliwość odnowienia 
sakramentu małżeństwa. Przejazd do Betlejem. Kolacja i nocleg.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=xxxx
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Dzień 7, Niedziela, 15.03.2020 JEROZOLIMA
Śniadanie. Wejście bramą Lwów do Starego Miasta w Jerozolimie. Przejście do kościoła św. Anny, obok 
Sadzawki Betesdy, dalej przez Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza, gdzie znajdują się dwie pierwsze 
stacje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki 
Pańskiej. Wejście na Golgotę. Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas 
wolny na zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę Płaczu. 
Powrót do Hotelu w Betlejem. Kolacja i nocleg.xxxxssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssxxx
Dzień 8, Poniedziałek, 16.03.2020 TEL AVIV - BERLIN  
Śniadanie.Przejazd do Jaffy – najstarszego miasta w Izraelu, nawiedzenie Kościoła św. Piotra. Przejazd na 
lotnisko, odprawa biletowo- bagażowa, przelot do Berlina. Powrót do Szczecina.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cena zawiera: 
XXBilet lotniczy do/z Tel Avivu, bagaż podręczny 
XX(o wymiarach  56cm x 45cm x 25cm)
XXi rejestrowany 23 kg
XXTransfer ze Szczecina na lotnisko i powrót 
XXTransport klimatyzowanym autokarem 
XXZakwaterowanie w hotelach *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu  śniadania
Xxi obiadokolacje w formie bufetu
XXObiad - ryba św. Piotra
XXRejs łodzią po Jeziorze Genezaret
XXBilety wstępu do zwiedzanych obiektów
XXOpiekę polskojęzycznego pilota/przewodnika 
XXUbezpieczenie TU Europa
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie zawiera: 
XxDodatkowych opłat programowych (opłat 
Xxparkingowych i wjazdowych do miast, opłat 
Xxmiejscowych, rezerwacyjnych, zwyczajowych 
Xxnapiwków)  - 69 $
XxNapojów do obiadokolacji
XxMożliwość wykupienia na miejscu 5 obiadów  – 
Xxdodatkowy koszt  85 USD
XxDopłata do pokoju 1 os – 250 USD

Warunki płatności:
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik
Xxwpłaca 500 zł + 170 USD zaliczki. Pozostałą część 
Xxnależy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem 
Xxpielgrzymki.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej ze Wspólnotą Lew Judy - 10 dni 
Opieka duszpasterska i program pielgrzymki ks. dr Piotr Skiba

13 - 22.03.2020

Cena: 2100 zł
+ 720 $
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Dzień 1, 13.03.2020 TEL AVIVXXxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Spotkanie przy katedrze w Szczecinie. Przejazd na lotnisko w Berlinie. Wylot do Tel Avivu. Transfer do 
Nazaret, kolacja w hotelu, udział w modlitwach wieczornych w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie.  Nocleg 
w Nazarecie.xxXXXXXXXXxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXX
Dzień 2, 14.03.2020 HAIFA - KANA GALILEJSKA - NAZARETxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxXXXXXXXXXXXXX
Śniadanie. Przejazd do Haify — główny port Izraela. Modlitwa w Kościele Stella Maris — kościół Karmelitów. 
Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki na Górze Karmel. Modlitwa na Górze Tabor w Bazylice Przemieniania 
Pańskiego. Przejazd do Kany Galilejskiej, miejsca pierwszego cudu Jezusa, gdzie na przyjęciu weselnym 
Jezus zamienił wodę w wino – modlitwa w kościele w intencji małżeństw i rodzin. Powrót do Nazaretu. 
Modlitwa przy grobie św. Józefa i Skale Boleści Matki Bożej w Nazarecie. Zwiedzanie i modlitwa w Bazylice 



Zwiastowania i Kościele Świętego Józefa, gdzie mieszkała Św. Rodzina. Udział w modlitwach wieczornych 
w Bazylice Zwiastowania NMP w Nazarecie. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 3, 15.03.2020 BANIAS - KAFARNAUM - TABGHAxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Śniadanie. Wyjazd do Banias – Cezarea Filipowa. Przejazd nad Jezioro Galilejskie. Zwiedzanie Kafarnaum - 
ruiny domu św. Piotra, stare wykopaliska Miasta Jezusa i synagoga. Wizyta w Tabha - gdzie miał miejsce cud 
rozmnożenia chleba i ryb. Następnie modlitwa w Kościele Prymatu Św. Piotra przy plaży – Msza św. Na 
zakończenie dnia – podróż drewnianą łodzią po Jeziorze Genezaret do Tyberiady. Udział 
w modlitwach wieczornych w Bazylice Zwiastowania NMP w Nazarecie. Obiadokolacja i  nocleg.xxXXXXXX
Dzień 4, 16.03.2020 TYBERIADA - JEROZOLIMAxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd z hotelu do Jerozolimy. Po drodze nawiedzenie Kościoła św. Piotra 
Rybaka w Tyberiadzie – Msza św. Czas nad Jeziorem Genezaret. Zwiedzanie Góry Błogosławieństw, gdzie 
Jezus nauczał i głosił swoje Kazania na Górze. Podróż drewnianą łodzią po Jeziorze Genezaret do Tyberiady. 
Nocleg i obiadokolacja w Jerozolimie/Betlejem.xxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 5, 17.03.2020 JORDAN - QUMRAN - JERYCHO - HEBRONxxXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXX
Po śniadaniu podróż nad Jordan, do miejsca w którym św. Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi. Msza św. 
z nabożeństwem odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego. Następnie przejazd do Qumran, gdzie 
znaleziono najstarsze zwoje Biblii Hebrajskiej. Zwiedzanie wykopalisk. Następnie przejazd do Jerycho. 
Modlitwa pod Górą Kuszenia – Qarantal. Zwiedzanie Murów Jerycha. Nawiedzenie Źródła Elizeusza 
i medytacja pod Sykomorą Zacheusza. Podróż do Doliny Wadi Qelt - wspaniały widok na klasztor św. Jerzego 
, który został wykuty w skałach. Podróż przez Pustynię Judzką (drogą Samarytanina) do Hebronu – miejsca 
gdzie jest grób Abrahama i Sary, Izaaka i Rebeki, Jakuba i Lei. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg
w Jerozolimie/Betlejem.xxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 6, 18.03.2020 BETLEJEMxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Po śniadaniu zwiedzanie Betlejem – przejazd na Pola Pasterskie, modlitwa w kościele i grotach 
zamieszkałych w czasach Jezusa przez pasterzy. Przejazd do Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Msza 
św. w kościele Św. Katarzyny i nawiedzenie grot Św. Heronima, gdzie żył, pracował i zmarł. Po Mszy św. 
wejście na modlitwę do Groty Narodzenia i Groty Mlecznej. Modlitwa w klasztorze karmelitańskim Małej 
Arabki. W drugiej połowie dnia przejazd do Jerozolimy –wizyta na Górze Syjon, gdzie zwiedzimy Dormi�on 
— Kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Grób Król Dawida i Wieczernik. Przejazd do hotelu na 
obiadokolację i nocleg w Jerozolimie/Betlejem.xxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 7, 19.03.2020 JEROZOLIMAxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy na Górę Oliwną, z której rozpościera się wspaniała panorama na starą 
Jerozolimę. Odwiedzimy: Kaplicę Wniebowstąpienia Pańskiego, Kościół Pater Noster- gdzie Jezus nauczał 
modlitwy Ojcze Nasz. Następnie modlitwa w Dominus Flevit - Pan Zapłakał, nawiedzenie Bazyliki 
Getsemanii – Msza św. położonej w Ogrodzie Oliwnymi Grób Maryi w dolinie Cedronu oraz Grota Zdrady 
Jezusa. Przejście przez Cardo- główną ulicę w Jerozolimie z czasów rzymskich i bizantyjskich w dzielnicy 
żydowskiej pod złotą Menorę oraz wizyta przy słynnej Ścianie Płaczu i Synagodze Żydowskiej. Zakończymy 
dzień wizytą w kościele Petrus in Galicantu - zaparcie św. Piotra. Przejazd do hotelu na obiadokolację
i nocleg w Jerozolimie/Betlejem.xxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 8, 20.03.2020 JEROZOLIMAxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Jerozolimy. Rano wejdziemy na Górę Moria – Plac po Świątyni Izraela, 
gdzie przybył Abraham, by złożyć w ofierze swego syna Izaaka (Rdz 22, 1 n.). Zwiedzanie Dzielnicy 
Żydowskiej w Jerozolimie. Wejście przez Bramę św. Szczepana do Kościoła św. Anny, Sadzawka Betesda, 
Klasztor Ecce homo – Msza św. Przejście przez Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza, gdzie znajdują 
się dwie pierwsze stacje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przejście Via Dolorosa 
do Bazyliki Męki Pańskiej. Wejście na Golgotę. Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie Pańskim. 
Zwiedzanie Bazyliki i modlitwa prywatna/czas wolny. Nocleg w Jerozolimie/Betlejem.xxXXXXXXXXXxxxx
Dzień 9, 21.03.2020 EIN KEREMxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Przejazd do Ein Kerem – wizyta w Kościele Nawiedzenia i Kościele Św. Jana Chrzciciela. Msza św. Przejazd do 
Emaus, gdzie jak mówi tradycja uczniowie spotkali Zmartwychwstałego Jezusa. Modlitwa w domu 
Wspólnoty Błogosławieństw. Przejazd do Betanii – wizyta w Kościele Św. Łazarza – dom Marii, Marty
i Łazarza. Msza św. oraz wejście do Groty Łazarza. Zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie (ciąg dalszy) – 
Bazylika Grobu Pańskiego i modlitwa prywatna. Podróż do hotelu na obiadokolację i nocleg
w Jerozolimie/Betlejem.xxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 10, 22.03.2019xxXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Msza św. Zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie (ciąg dalszy) — 
Bazylika Grobu Pańskiego i modlitwa prywatna. Wyjazd w kierunku Tel Awiwu. Przejazd na lotnisko Ben 
Gurion. Przylot do Berlina i transfer do Szczecina.cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Cena: 3600 zł

Dzień 1, 18.05.2020 POLSKA - IZRAEL
Spotkanie przy katedrze w Szczecinie, przejazd na lotnisko w Berlinie, odprawa bagażowo - biletowa, wylot 
do Tel Avivu. Przejazd do hotelu kolacja i nocleg w Betlejem.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Dzień 2, 19.05.2020 HEBRON - BETLEJEM 
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy, miejsca gdzie Anioł Pasterzom obwieszczał nowinę o Narodzeniu 
Jezusa.  Przejazd do sklepu z dewocjonaliami, z możliwością zakupu pamiątek. Sklep prowadzony jest od lat 
przez palestyńskich Chrześcijan. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego - Grota Narodzenia. Wizyta 
w kościele św. Katarzyny. Przejście do Groty Mlecznej - miejsca, gdzie najświętsza Maryja Panna karmiąc 
Jezusa uroniła kroplę mleka i grota stała się cała biała. Po południu dzień w Ain Karem. Wizyta w Kościele 
Nawiedzenia św. Elżbiety. Przejście do miejsca narodzin Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 3, 20.05.2020 BETLEJEM
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Be�age – początek tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej. 
Kościół Pater Noster, gdzie znajdują się majolikowe tablice, upamiętniające modlitwę, której nauczył nas 
Chrystus – Ojcze Nasz.  Przejście na punkt widokowy, na Górze Oliwnej. Zejście do kościoła Dominus Flevit 
miejsca, gdzie Pan zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym – modlitwa Chrystusa w Getsemani 
– w Ogrójcu. Następnie wejdziemy do Bazyliki Wniebowzięcia NMP, z której Maryja została wzniesiona do 
nieba. Udamy się także na Górę Syjon, by nawiedzić kościół Zaśnięcia NMP. Nawiedzimy też wieczernik, 
gdzie Pan Jezus wraz z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę, podczas której ustanowił Sakrament 
Eucharys�i i Kapłaństwa. W tej Sali Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Synagoga, w której znajduje się Grób Króla Dawida.  Na koniec odwiedzimy miejsce, gdzie Piotr zaparł się 
Jezusa w wielkoczwartkową noc - Gallicantu. Powrót do Hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4, 21.05.2020 JERYCHO - M. MARTWE  
Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
w Qaser El - Yehud. Jerycho - Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój pod sykomorą Zacheusza i na 
polu widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe (czas wolny na relaksacyjną kąpiel 2 h).
Dzień 5, 22.05.2020 SEBASTA-NABLUS (SYCHEM) - KANA - NAZARETXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Śniadanie. Przejazd do Sebasty - ruin miasta chluby Heroda Wielkiego. Wizyta w Nablusie przy studni  
Jakubowej. Wizyta w Kanie Galilejskiej - Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa (odnowienie sakramentu 

Cena zawiera: 
XXBilet lotniczy do/z Tel Avivu, bagaż podręczny
XXi rejestrowany 23 kg
XXTransfer ze Szczecina na lotnisko i powrót
XXTransport klimatyzowanym autokarem
XXZakwaterowanie w hotelach *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu  śniadania
XXi obiadokolacje w formie bufetu
XXRejs łodzią po Jeziorze Genezaret
XXBilety wstępu do zwiedzanych obiektów
XXOpiekę polskojęzycznego pilota/przewodnika
XXUbezpieczenie TU Europa, Składkę
XXna Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie zawiera: 
XxNapojów do obiadokolacji

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 300$
XxPrzy odpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1500 zł 
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 8 dni
18 - 25.03.2020   
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małżeństwa). Przejazd do Nazaretu – miasta, gdzie Jezus dorastał. Obiadokolacja i nocleg  w Nazarecie lub 
Tyberiadzie.
Dzień 6, 23.05.2020 TYBERIADA - KANA - GALILEA - KAFARNAUM - JEZIORO GENEZARET
Śniadanie. Transfer na Górę Ośmiu Błogosławieństw - miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabghi, 
miejsca gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. To tutaj Pan Jezus nakarmił 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet
i dzieci. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego Piotra. Przejazd do Kafarnaum - miasta cudów Chrystusa.
W Kafarnaum zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi, której fundamenty pamiętają pobyt Pana 
Jezusa w tym mieście. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Przerwa na tradycyjny lunch, rybę Świętego 
Piotra. Przejazd do Kany Galilejskiej – Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa, możliwość odnowienia 
sakramentu małżeństwa. Wjazd na Górę Tabor – miejsca gdzie Jezus przemienił się wobec uczniów
i rozmawiałz Mojżeszem i Eliaszem. Przejazd do Betlejem. Kolacja i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxdfddxxxxxxx
Dzień 7, 24.05.2020 JEROZOLIMA
Śniadanie. Wejście bramą Lwów do Starego Miasta w Jerozolimie. Przejście do kościoła św. Anny, obok 
Sadzawki Betesdy, dalej przez Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza, gdzie znajdują się dwie pierwsze 
stacje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki 
Pańskiej. Wejście na Golgotę. Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas 
wolny na zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę Płaczu. 
Powrót do Hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 8, 25.05.2020 JAFFA - TEL AVIV - BERLIN
Śniadanie.  Przejazd do Jaffy, najstarszego miasta w Izraelu.  Nawiedzenie kościoła Świętego Piotra. Transfer 
na lotnisko w Tel Avivie, odprawa biletowo - bagażowa, przelot do Berlina. Powrót do Szczecina.xxxxxxxxxxx   

Cena zawiera: 
XXBilet lotniczy do/z Tel Avivu, bagaż podręczny 
XXW samolocie gwarantowane miejsca obok siebie 
XX(dla zapisujących się razem)
XXTransfer ze Szczecina na lotnisko i powrót
XXTransport klimatyzowanym autokarem
XXZakwaterowanie w hotelach *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu śniadania
XXi obiadokolacje w formie bufetu
XXObiad - ryba św. Piotra
XXRejs  łodzią po Jeziorze Genezaret
XXBilety wstępu do zwiedzanych obiektów
XXOpiekę polskojęzycznego pilota/przewodnika
XXUbezpieczenie TU Europa, składkę na 
XXTurystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie zawiera: 
XxDodatkowych opłat programowych (opłat 
Xxparkingowych i wjazdowych do miast, opłat 
Xxmiejscowych, rezerwacyjnych, zwyczajowych 
Xxnapiwków)  - 80 $
XxNapojów do obiadokolacji
XxDopłaty do bagażu rejestrowanego o wadze do 
Xx23 kg  w kwocie 370 zł. Decyzja o dopłacie za 
Xxbagaż rejestrowany w dniu zapisu.

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 240 $
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1400 zł  
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki.  

Pielgrzymka do Włoch - Neapol z ks. Dolindo
„Panie Jezu Ty się tym zajmij”

13-23.04.2020

Cena: 900 zł
+ 310 €
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Dzień 1 , 13.04.2020
Spotkanie na placu przy Katedrze w Szczecinie o godz. 21.45. Wyjazd o godz. 22.00.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 2, 14.04.2020 PADWA
Nocny przejazd do Włoch.  Przyjazd do Padwy, nawiedzenie Bazyliki Św. Antoniego ,  wewnątrz znajduje się 
grób Św. Antoniego, bogaty relikwiarz,  także  buława przekazana przez Jana III Sobieskiego po zwycięstwie 
pod Wiedniem. Msza św. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Padwy.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 3, 15.04.2020 MANOPELLO - SAN GIOVANI ROTONDO
Śniadanie. Przejazd do Manopello – kościółek Kapucynów, w którym od XVI w. przechowywane jest Volto 
Santo – Cudowne Oblicze Chrystusa. Największa relikwia Chrześcijaństwa. Zamknięty pomiędzy dwoma 
szybami wizerunek jest świadectwem umęczonej  twarzy człowieka, wykonanym na najdelikatniejszej 
i najdroższej tkaninie antycznego świata, bisiorze. Przejazd do San Giovani Rotondo. Obiadokolacja i nocleg
Dzień 4,16.04.2020 MONTE SAN'T ANGELO
Śniadanie, zwiedzanie San Giovanni Rotondo, miejsca w którym znajduję się sanktuarium Ojca Pio – 
kapłana, który za życia otrzymał stygmaty Chrystusa.  Msza św. w sanktuarium św. Ojca Pio, Droga Krzyżowa 
z Ojcem Pio.  Po południu wyjazd do Monte Sant'Angelo - sanktuarium św. Michała Archanioła w skale. Jest 
to jedno z najstarszych sanktuariów Europy, na półwyspie Gargano, oblanym wodami Adriatyku. Jest to 
najwyżej położone sanktuarium (850 m npm). Modlitwa i pobyt w przepięknym i wyjątkowym sanktuarium 
w skale. Przejazd w okolice Neapolu. Obiadokolacja i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 5, 17.04.2020 CAPRI
Śniadanie. Rejs statkiem na znaną na całym świecie, kolorową i bajkową wyspę zakochanych Capri. 
Zwiedzanie wyspy i wypoczynek. Rejs powrotny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 6, 18.04.2020 POMPEJE
Śniadanie. Przejazd do Pompejów – najbardziej rozsławionego miasta, w całości zasypanego pyłem 
wulkanicznym po erupcji Wezuwiusza w 79 roku.   Odwiedzimy znajdujące się tam Sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej  z grobem  bł. Bartolomeo Longo – założyciela Bractwa Różańcowego . Następnie   
przejście do krateru wulkanu Wezuwiusz i zwiedzanie parku archeologicznego w Pompejach. Obiadokolacja 
i nocleg.XXXXXxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dzień 7, 19.04.2020 NEAPOL
Śniadanie.  Całodniowe zwiedzanie Neapolu. Nawiedzenia miejsca życia i modlitwy ks. Dolindo: kamienica, 
w której spędził ostatnie lata życia,  kościół Santa Teresa al Museo, w którym  ojciec Dolindo odprawił swoją 
pierwszą mszę po zniesieniu zakazu przez papieża Piusa XI. Przy tym kościele działa też Apostolato Stampa, 
gdzie siostry zakonne opiekują się dorobkiem ojca Dolindo (tu znajduje się oryginał modlitwy “Ty się tym 
zajmij!”). Kościół San Giuseppe dei Vecchi e Immacolata di Lourdes – tu znajduje się grób ojca Dolindo. 
Msza św. Następnie spacer uliczkami starówki wpisanej na listę UNESCO: uliczka szopkarzy neapolitańskich 
z kościołami: San Lorenzo, Santa Chiara, Chiesa del Ges,  Sant'Anna dei Lombardi, Piazza Municipio 
z Castelnuovo. Spacer obok Opery San Carlo, Galeria Humberta I, ulica Toledo, Piazza Plebiscito z Pałacem 
Królewskim. Wyjazd i przejazd do klasztoru na Monte Cassino: polski cmentarz wojskowy,  chwila zadumy. 
Następnie przejazd  w kierunku  Rzymu. Obiadokolacja i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 8, 20.04.2020 RZYM
Śniadanie. Watykan, Bazylika Św. Piotra. O godz. 8:15 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II, spacer 
szlakiem barokowych placów i fontann: Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki, Rzym 
starożytny: Kapitol, Fora Cesarskie, Via dei Fori Imperiali, Koloseum (wszystkie budowle obejrzymy
z zewnątrz), obiadokolacja, nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 9, 21.04.2020 ORVIETTO
Śniadanie. Przejazd do Orvie�o – miasta cudu eucharystycznego. Na placu stoi XIV-wieczna katedra, która 
kryje wewnątrz cenne relikwie: hos�ę i kapłański korporał. W 1263 roku, podczas mszy w kościele
w Bolsenie (w pobliżu Orvieto), z trzymanej przez księdza hos�i na płótno i posadzkę popłynęła krew. Aby 
upamiętnić to wydarzenie, rozpoczęto budowę w Orvieto, a do kalendarza świąt chrześcijańskich włączono 
Boże Ciało. Przejazd w okolice Werony na obiadokolację i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 10, 22.04.2019
Śniadanie. Całodniowy przejazd do Polski.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 11, 23.04.2019
Przyjazd do Szczecina w godzinach 2:00 – 3:00 i zakończenie pielgrzymki.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXOpiekę pilota / przewodnika w języku polskim
XXNoclegi w hotelach *** – pokoje 2, 3 os
Xxz łazienkami

Cena nie zawiera: 
XxWydatków programowych: bilety wstępu, 
Xxprzewodnicy lokalni, wjazdy do miast, opłata 
Xxklimatyczna inne wydatki programowe (płatne
Xxu pilota w autokarze) – 90 €
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Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 130 €
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 250 zł + 90 € zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 
Xx30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki. 

XXWyżywienie – śniadania i obiadokolacje 
Xxserwowane,
XXUbezpieczenie TU Europa
XXSkładka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

XxNapojów do kolacji innych niż woda (woda gra�s)
XxDodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
Xxrezygnacji – 3% wartości pielgrzymki, 
Xxubezpieczenia od chorób przewlekłych 30 zł

Pobyt wypoczynkowo- sanatoryjny na Ukrainie w Truskawcu
z codzienną Mszą świętą i zwiedzaniem

26.04 - 05.05.2020  9 dni

Cena: 1650 zł

Truskawiec to jeden z piękniejszych kurortów sanatoryjnych na Ukrainie, położony u podnóża Karpat, 
słynny z wielu źródeł unikalnych wód mineralnych, z których najbardziej znana jest Na�usia. Panujący tu 
mikroklimat, spokojna okolica oraz piękny 20 ha park zdrojowy stwarzają idealne warunki do wypoczynku. 
Sanatorium Elite Dnipro usytuowane ok. 700 m od centrum miasta działa od 2014 roku. Znajduje się na 
7 i 8 piętrze kompleksu medycznego ,,Dnipro''. Na terenie sanatorium znajduje się baza diagnostyczna,-
wszystkie zabiegi są na miejscu. Sanatorium posiada własną pijalnię wód mineralnych z wodami Na�usia 
i Maria, jadalnię, bar, salę koncertową, aptekę, bibliotekę, basen, saunę, siłownię, stół bilardowy, kantor. 
W każdym pokoju znajduje się lodówka, szafa, czajnik elektryczny, filiżanki, TV. W pokojach jest bezpłatne 
WI-FI.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dzień 1, 26.04.2020 
Spotkanie przy katedrze w Szczecinie o godz. 21.00. Wyjazd o godz. 21.15 i nocny przejazd w stronę 
Truskawca.
Dzień 2, 27.04.2020 TRUSKAWIEC
Śniadanie i obiad we własnym zakresie. Msza św. Przyjazd  do Truskawca w godzinach popołudniowych. 
Konsultacja lekarska i planowanie zabiegów. Kolacja i nocleg.
Dzień 3, 28.04.2020 TRUSKAWIEC
Śniadanie, zabiegi, po obiedzie zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym Truskawca.  Kolacja i nocleg. 
Dzień 4, 29.04.2020 TRUSKAWIEC 
Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja.
*Dla chętnych wieczorek ukraiński w restauracji z muzyką na żywo. 
Dzień 5, 30.04.2020 SAMBOR 
Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja. 
*Fakultatywna wycieczka do Sambora. Spacer po Starym Rynku na którym usytuowany jest Ratusz  
i interesujące kamienice, niektóre z nich pochodzą z XVII wieku.  Inne zabytki  to  Kościół św. Jana Chrzciciela 
i Kościół św. Stanisława wraz z przylegającym klasztorem oo. Bernardynów. Następnie zobaczymy Cerkiew 
Narodzenia Bogurodzicy, pozostałości samborskiego zamku z XVI wieku oraz resztki murów obronnych. 
Powrót na kolację, nocleg. 
Dzień 6, 01.05.2020
Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja. 
Dzień 7, 02.05.2020  DROHOBYCZ
Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja.
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*dla chętnych po obiedzie wyjazd do Drohobycza, gdzie  zwiedzimy m.in. Rynek  z Ratuszem, Kościół 
św. Bartłomieja. Niedaleko rynku zobaczymy dwie bardzo cenne  drewniane cerkwie w tym  Cerkiew  
św. Jerzego. Czas wolny. 
Dzień 8, 03.05.2020 dzień bez zabiegów LWÓW
* Wycieczka fakultatywna. Całodzienny wyjazd do Lwowa, trasa zwiedzania będzie wiodła m.in. poprzez  
Operę, Prospekt Swobody, pomnik Adama Mickiewicza, Cmentarz Łyczakowski,  Lwowski Rynek –wpisany  
na światową listę UNESCO, Czarną Kamienicę,  Kościół Bożego Ciała.  Msza św. w Katedrze. Czas wolny. obiad 
w  tym dniu w formie suchego prowiantu.  Powrót na kolację, nocleg. 
Dzień 9, 04.05.2020 KARPACKI  TRAMWAJ
Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja
* Wycieczka fakultatywna. Przejazd wąskotorową kolejką turystyczną zwaną „Karpackim Tramwajem” – 
jedyna tego rodzaju atrakcja w całych ukraińskich Karpatach. Linia kolejki leśnej zbudowana została 
w 1898 roku, jedna z bardzo nielicznych nadal czynnych w ukraińskich Karpatach. Trasa przebiega przez góry, 
wzdłuż malowniczej rzeki Mizuńki. Wodospady Mizuńskie. Obiad w formie pakietów.
Dzień 10, 05.05.2020 
Śniadanie, przejazd do Polski, dodatkowe posiłki we własnym zakresie. Przyjazd  do Szczecina 
w godzinach nocnych.       

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w sanatorium w pokojach 2,3 os.
XXWyżywienie 3 razy dziennie  w formie 
XXszwedzkiego stołu,  żywność dietetyczna,  
XXmożliwość  doboru  przez lekarza odpowiedniej 
XXdiety.  Lekarze – dietetycy opracowali kilkanaście 
XXrodzajów diet, które  w połączeniu z leczniczymi 
XXprocedurami i truskawieckimi wodami 
XXmineralnymi dają bardzo dobre efekty lecznicze
Xxkonsultację lekarską z doborem zabiegów
XXi odpowiedniej diety, zabiegi wg zaleceń lekarza, 
XXod 3 do 5 dziennie (np. kąpiele: perłowe, 
XXsosnowe, z ekstraktem ziołowym,  inhalacje, 
XXzabiegi  fizykoterapii, aplikacje ozokerytowe, 
XXmasaż ręczny - w zależności od choroby 
Xxpodstawowej)
XXOpiekę pilota podczas przejazdu i całego pobytu
XXUbezpieczenie TU Europa

Cena nie zawiera: 
XxWycieczek fakultatywnych (ceny są przybliżone, 
Xxobejmują transport, bilety wstępów, 
Xxprzewodników lokalnych):
XxXxLwów 85 z
XxXxSambor 40 zł
XxXxDrohobycz 40 zł
XxXxWieczór ukraiński w restauracji z muzyką
XxXxna żywo 60 - 80 zł
XxXxKarpacki tramwaj 120 zł

Przykładowe usługi płatne dodatkowo:
Balneoterapia: kąpiele radonowe, siarkowe, jodowo-bromowe, wirowe czyszczenie jelit woda mineralną, 
wlewy doodbytnicze prysznice podwodny z masażem, cyrkulacyjny, szarko aplikacje błota z Morza 
Martwego, zielonej glinki, hirudoterapia – leczenie pijawkami Tampony: tampony ginekologiczne
z błotem z Morza Martwego, z Saków nad Morzem Czarnym nawadniania radonowe i jodowo-bromowe 
hydrokolonoterapia.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Uwagi:
XXOsoby powyżej 75 r.ż. muszą posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do takiego 
wyjazdu
XXDopłata do pokoju jednoosobowego 330 zł
XXDokumenty potrzebne w podróży – ważny paszport min 6 miesięcy
XXMsze św. organizowane, w miarę możliwości,  codziennie
XXProgram ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie
XXKolejność wpłaty zaliczki 30% decyduje o kolejności wsiadania do autokaru
Warunki płatności:
XXPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 500 zł  zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
XXprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 



Pielgrzymka beskidzkim szlakiem ze Słowacją
27.04 - 02.05.2020

Cena: 870 zł

1 dzień, 27.04.2020GÓRA ŚW. ANNY - ZAWOJA
Spotkanie przy katedrze w Szczecinie o godz. 5.00. Wyjazd o godz. 5.15.Przystanek na Górze św. Anny, Msza 
św.,  modlitwa w Sanktuarium. Dojazd do miejscowości Zawoja, położonej u podnóża Królowej Beskidów - 
Babiej Góry. Zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień, 28.04.2020 ŻYWIEC - GÓRA ŻAR - LACHOWICE
Śniadanie. Zwiedzanie Żywca. Spacer zabytkową starówką, Konkatedra NNMP, Zespół Zamkowo - Parkowy - 
zwiedzanie z zewnątrz. Zwiedzanie Browaru Żywieckiego. Wjazd kolejką na Górę Żar, skąd rozpościera się 
piękna panorama na całe Beskidy - zbiornik szczytowo pompowy - elektrownia grawitacyjna na szczycie. Po 
drodze zwiedzimy jeszcze kościół w Lachowicach zabytek z XVIII wieku z pięknymi sobotami. Powrót na 
obiadokolację, nocleg.
3 dzień, 29.04.2020 JABŁONKA - ZUBRZYCA GÓRNA - ORAWKA - LUDŹMIERZ
Śniadanie. Przejazd na największy w regionie targ wiejski w Jabłonce, odbywający się w każdą środę. Można 
tu nabyć zwierzęta hodowlane,  wytwory sztuki ludowej oraz produkty gospodarstw rolnych. Skansen 
w Zubrzycy Górnej - największy taki obiekt w Polsce południowej. W skansenie zabytkowy kościół 
przeniesiony z miejscowości Tokarnia. A potem Orawka - Kościół Św. Jana Chrzciciela z XVII wieku. Przejazd 
do Ludźmierza, do Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej - Królowej Podhala - piękny ogród różańcowy, 
ołtarz papieski etc.Powrót na obiadokolację, nocleg.
4 dzień, 30.04.2020 WADOWICE - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - SUCHA BESKIDZKA
Śniadanie.Pobyt wmieście rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach, odwiedzenie jego domu, obecnie 
mieści się tam Muzeum Papieskie, modlitwy w kościele parafialnym Św. Piotra i Pawła na wadowickim 
rynku.Następnie Kalwaria Zebrzydowska (Klasztor o. Benedyktynów, Przejście Dróżkami Pana Jezusa). 
Sucha Beskidzka - Karczma Rzym i Mały Wawel. Powrót na obiadokolację.
Wieczorem ognisko, pieczenie kiełbasek z góralami przy akompaniamencie kapeli!
5 dzień, 1.05.2020 ORAWSKI PODZAMOK - LIPTOVSKI MIKULASZ
Śniadanie. Przejazd na Słowację do miejscowości Orawski Podzamok – zwiedzanie jednego 
z najpiękniejszych zamków w północnej Słowacji, wybudowanego na kilkuset-metrowej skale siedziby 
władców Orawy. Liptovski Mikulasz - Synagoga, Kościół, Rynek, czas wolny. Rejs po Jeziorze Orawskim oraz 
wejście na wyspę na której leży malowniczy kościółek i znajduje się Droga Krzyżowa - pozostałość po wsi 
Oravska Priehrada zatopionej przez jezioro. Powrót na obiadokolację, nocleg.
6 dzień, 2.05.2020
Śniadanie. Powrót do Szczecina

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w pensjonacie (pokoje 2,3 os.
XXz łazienkami) 
XXWyżywienie wg programu (śniadania
XXi obiadokolacje)
XXOpiekę polskojęzycznego przewodnika
XXUbezpieczenie TU Europa 

Cena nie zawiera: 
XxBiletów wstępu 125 zł

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 330 zł
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 260 zł 
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki.  
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Dzień 1, 27.04.2019
Spotkanie na placu katedralnym w Szczecinie o godz. 3:45 rano. Wyjazd o godz. 4:00. Przejazd w okolice 
Zagrzebia, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2, 28.04.2020 MARIJA BISTRICA - SZYBENIK
Śniadanie, przejazd do Marija Bistrica  - miejscowości , w której znajduje się  Sanktuarium Matki Boskiej, 
znane już w XII wieku (Chorwacka Częstochowa – wizerunek Matki Boskiej Bystrzyckiej). Pobyt 
w Sanktuarium, Msza Św. Przejazd malowniczymi trasami przez Chorwację, Bośnię i Hercegowinę. 
Następnie przyjazd do Szybenika – przepięknego chorwackiego miasteczka położonego nad zatoką. Spacer 
zabytkową starówką i zwiedzanie m.in. jednej z najpiękniejszych budowli Dalmacji – Katedry Św. Jakuba.  
Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.
Dzień 3, 29.04.2020 MEDJUGORJE
Śniadanie, dzień w Medjugorje poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. W kościele św. Jakuba 
zobaczymy witraże ukazujące 14 scen z życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z objawieniami. Udział 
w Mszy Świętej. Wejście na Górę Objawień – miejsca pierwszych objawień gdzie Matka Boża przekazała 
Widzącym orędzie pokoju. Zgodnie z relacją sześciu widzących, objawienia te utrzymują się do dziś. 
U podnóża góry znajduje się jeszcze jedno miejsce objawień, na którym postawiono Niebieski Krzyż. Udział 
w wieczornym programie modlitewnym sanktuarium.  Czas pobytu w tym miejscu owocuje często osobistą 
przemianą serc pielgrzymów. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4, 30.04.2020 MEDJUGORJE - DUBROWNIK
Śniadanie, dzień w Medjugorje poświęcony modlitwom.
*Dla chętnych wyjazd do Dubrownika, zwanego perłą Adriatyku. Dubrownik to jedno z najpiękniejszych 
chorwackich miast, średniowieczny klejnot południowej Dalmacji, wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Zabytkowego UNESCO. Obejrzymy  z przewodnikiem miejskim: bas�ony i baszty z X-XV w., 
pałace, odwach z wieżą zegarową, gotycki klasztor Franciszkanów Mala Braca, najstarszą  aptekę 
w Europie (od 1317 roku), gotycki klasztor Dominikanów, renesansowy kościół św. Spasa, barokowy kościół 
św. Vlaha (Błażeja – patrona Republiki Dubrownickiej), wielką studnię Onofria i wiele innych zabytkowych 

Pielgrzymka do Bośni i Hercegowiny - Medjugorje
27.04 - 04.05.2020

Cena: 640 zł
+ 200 €

budowli. Następnie czas wolny na indywidualny spacer oraz drobne zakupy. Powrót do Medjugorie na 
nocleg. Obiadokolacja.
Dzień 5, 01.05.2020 MEDJUGORJE - RIWIERA MAKARSKA
Śniadanie, dzień w Medjugorje poświęcony modlitwom.
*Wycieczka fakultatywna – po śniadaniu wyjazd  na wypoczynek nad  wybrzeże Adriatyku na  Riwierze 
Makarskiej, pobyt  nad morzem.  Dodatkowo dla chętnych rejs po Adriatyku z obiadem na statku.  
Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje. 
Dzień 6, 02.05.2020 WODOSPADY KOĆUŠA - TIHALINA
Wczesne wyjście na Drogę Krzyżową na Górze Krizevac*. Śniadanie, czas wolny na indywidualną modlitwę. 
W miarę możliwości spotkanie z widzącymi. Jedną z nich jest Mirjana Dragićević – Soldo. Według jej słów 
każdego drugiego dnia miesiąca słyszy w sercu głos Matki Bożej i modli się z Nią za niewierzących. Niekiedy 
ją widzi. Przejazd nad  Wodospady Koćuša. Następnie udamy się do Tihaliny, gdzie w kościele znajduje się  
piękna figura Matki Bożej wskazana przez widzących jako najbardziej podobna do Matki Bożej, którą widzą. 
Msza Święta.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.
Dzień 7, 03.05.2020 TROGIR
Śniadanie, Przejazd do Trogiru, gdzie zobaczymy starówkę, która jest wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, wejdziemy do  Katedry św. Wawrzyńca, zobaczymy z zewnątrz Pałac Rektorów, loggię 
miejską, twierdzę Kamerlengo, Msza Św.  Przejazd w okolicę Zagrzebia. Obiadokolacja i nocleg. 
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Dzień 8, 04.05.2020
Śniadanie, Msza Święta w hotelu, następnie całodniowy przejazd do Polski, planowany powrót około 
godziny 22:00

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelach *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu (śniadania 
XXi obiadokolacje)
XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXUbezpieczenie TU Europa 
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera: 
XxObowiązkowych opłat programowych płatnych
Xxw autokarze u pilota 15 €
XxDwóch wycieczek fakultatywnych (min. 15 osób)
XxXxDubrownik 20 €
XxXxRiwiera Makarska10 € + dopłata do rejsu
XxXxz obiadem na statku 20 €
XxDodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
Xxrezygnacji – 3% wartości pielgrzymki, 
Xxubezpieczenia  od chorób przewlekłych 60 zł

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 450 zł
XxUczestnik wpłaca 430 zł zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem 
Xxpielgrzymki.  

Cena: 980 zł
+ 590 €

Andaluzja i Maroko
03 - 11.05.2020

masywu gór Sierra Morena. Ze względu na liczne i wspaniałe zabytki będące świadectwem obecności wielu 
cywilizacji została wpisana na listę UNESCO. Za największy z nich uznawana jest budowla - La Mezquita.  Jest 
to miejsce zadziwiające architektoniczną harmonią panującą w jej wnętrzu. Znajduje się w nim ponad 800 
kolumn wspierających podwójne łuki podkowiaste oraz piękny, ośmiokątny mihrab z kopułą w kształcie 
muszli. Następnie Most Rzymski, będący najlepszym punktem widokowym na stare miasto, z I w. p.n.e., 
dalej spacer dzielnicą Żydowską (Barrio de la Juderia) znana już od VIII w. i szybko stała się największym 
centrum kulturalnym ówczesnego świata. Msza Św. powrót do hotelu na wybrzeżu, obiadokolacja i nocleg.  x
Dzień 3, 05.05.2020 GRANADA - ALHAMBRA
Śniadanie.Przejazd do Granady. Podobno, jeśli nie widziało się tego miasta, to nie widziało się niczego…. 
Miasto słynie z licznych zabytków, pięknego położenia i różnorodności krajobrazów. Główny zabytek 
Granady i perła Andaluzji, to Alhambra najwspanialsze osiągnięcie i ukoronowanie kultury i sztuki arabskiej 
w całej Europie - rezydencja arabskich władców, najpiękniejszy pałac Orientu oraz arcydzieło architektury 
charakteryzujące się wspaniałą kompozycją przestrzeni, wody, światła i dekoracji. Słynny obiekt znajduje się 
na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie spacer po dzielnicy Albayzin. Wejdziemy do  
renesansowej  Katedry Najświętszej Maryi Panny i Kaplicy Królewskiej.Powrót do hotelu, obiadokolacja 
i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Dzień 1, 03.05.2020 MALAGA
Spotkanie na placu przy Katedrze Szczecińskiej, przejazd na lotnisko w Berlinie, przelot do Malagi. 
W zależności od godziny przylotu, jeśli czas pozwoli, zwiedzanie Malagi.  Transfer do  hotelu  nad Morzem 
Śródziemnym na Wybrzeżu Słońca (Costa del Sol), obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2, 04.05.2020 KORDOBA
Śniadanie, przejazd do Kordoby – która położona w dolinie Gwadalkiwiru, nad samą rzeką, leży u stóp 



Dzień 4, 06.05.2020 GIBRALTAR
Przejazd i zwiedzanie Gibraltaru: wjazd na punkt widokowy Europa Point, skąd rozciąga się wspaniały widok 
na Cieśninę Gibraltarską i góry Atlas, Upper Rock, jaskinie św. Michała.  Niezapomnianych przeżyć dostarczy 
nam jedna z największych atrakcji Gibraltaru, jedyne w Europie, żyjące na wolności półdzikie małpki zwane 
magotami, które zaczepiają turystów na każdym kroku. Przejazd do miejsca upamiętniającego tragiczną 
śmierć generała Władysława Sikorskiego. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5, 07.05.2020 MAROKO
Wczesne śniadanie. Dla chętnych fakultatywna wycieczka do Maroko. Przejazd do miejscowości Tarifa 
i stamtąd przeprawa  promem do Maroko, do miejscowości  Tanger.  Zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem 
Starego  Miasta (Pałac Dar el Makhzen, ogrody pałacowe). Obiad w typowej restauracji marokańskiej. 
Wizyta w Medina i Zoco. Przeprawa powrotna. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 6, 08.05.2020 RONDA
Po śniadaniu przejazd widokową trasą górską do Rondy przez zdumiewające pasmo Sierra Blanca Ronda to 
bodaj najpiękniejszego andaluzyjskiego miasta położonego na urwiskach skalistego wąwozu. 
W mieście udamy się do   licznych punktów widokowych na miasto i wąwóz, Nowy Most (Puento Nuevo) 
będący wybitnym przykładem XVIII-wiecznej sztuki inżynierskiej, Plac Hiszpański, Zwiedzimy największą 
i najznakomitszą Arena Walki Byków w całej Hiszpanii Plaza de Toros, zabytkowe kamienice w stylu 
andaluzyjskim i arabskim, czas wolny, powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 7, 09.05.2020 SEWILLA
Wczesny wyjazd do Sewilli, stolicy autonomicznego rządu Andaluzji i zarazem  centrum andaluzyjskiej 
tradycji flamenco. Zwiedzanie miasta – Plac Hiszpański wybudowany w Parku Marii Luizy w latach 20. XX 
wieku na Wystawę Ibero-Amerykańską, półkolisty plac z fontannami oraz niezliczoną liczbą azulejos 
poświęconym prowincjom Hiszpanii. Gotycka katedra Santa María de la Sede największa w świecie 
chrześcijańskim, po watykańskiej bazylice św. Piotra i brazylijskiej bazylice w Aparecida. Katedra powstała 
na miejscu dawnego meczetu, po którym pozostał jedynie minaret – Giralda, który dziś jest dzwonnicą oraz 
pochodzący z czasów Maurów dziedziniec Pa�o de los Naranjos. Postój przy Torre del Oro – wieży obronnej 
w mauretańskim stylu, położonej nad brzegiem rzeki Gwadalkiwir. Spacer po staromiejskiej dzielnicy 
handlowej przy Placu Nueva i deptakach Sierpes i Tetuan, gdzie można kupić pamiątki, wyroby ze skóry, 
stroje i akcesoria do flamenco oraz inne typowe dla Andaluzji wyroby rękodzieła. Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja.
Dzień 8, 10.05.2020
Śniadanie.  Msza Św. Całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 9 ,11.05.2020
Msza Św. Śniadanie. Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd na lotnisko w Maladze lub Granadzie 

Cena zawiera: 
XXPrzelot samolotem w obie strony, bagaż 
XXpodręczny o maksymalnych wymiarach 
XX(w zależności od linii lotniczej) 56cm x 45cm  
Xxx 25cm lub 55cm x 40cm x 20cm

Cena nie zawiera: 
XxBiletów wstępu, przewodników lokalnych, innych 
Xxopłat programowych -  170 euro
XxFakultatywnej wycieczki do Maroko (bilety, 
Xxprzewodnik, obiad w marokańskiej restauracji)

XXTransfer z/na lotnisko, 
XXTransport autokarem/busem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu (śniadania 
Xx i obiadokolacje)
XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXUbezpieczenie TU Europa
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Xx- 80 €
XxNapojów do obiadokolacji
XxDopłaty do bagażu rejestrowanego o wadze
Xxdo 20 kg w kwocie 320 zł. Decyzja o dopłacie
Xxza bagaż rejestrowany w dniu zapisu.

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 360 zł
XxDokumenty potrzebne w podróży – ważny dowód osobisty, lub paszport, dla chętnych na rejs
Xxdo Maroko – wystarczy ważny dowód lub paszport.
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 300 zł i 170 € zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 
Xx30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki. 
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Cena: 1350 zł
+ 670 €

Pielgrzymka na Majorkę
13 - 21.05.2020

Dzień 1, 13.05.2020
Spotkanie przy Katedrze w Szczecinie. Przejazd na lotnisko w Berlinie. Przelot do Palma de Mallorca.  
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2, 14.05.2020 PALMA de MALLORCA 
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Balearów – Palma de Mallorca. W programie między innymi: przejście 
wąskimi uliczkami pośród secesyjnych kamienic i malowniczych dziedzińców, Katedra La Seu, jedna 
z najświetniejszych budowli sakralnych Hiszpanii, w stylu kastylijskiego gotyku, Kościół Św. Eulalii który 
w 1276 r. był miejscem koronacji Jakuba II na władcę Majorki, Pałac Królewski de L'Almudeina. Spacer 
krętymi uliczkami po przepięknej starówce. Msza Święta. Czas wolny. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg. 
Dzień 3,  15.05.2020 
Śniadanie, Czas wolny na odpoczynek i plażowanie. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4, 16.05.2020 LLUC - SA CALOBRA - ALCUDIA
Przejazd przez góry Sierra de Tramuntana, które wpisane są na listę UNESCO jako dziedzictwo kulturowe. 
Ich krajobraz ukształtowali władający wyspą przed tysiącem lat Arabowie, którzy dla celów rolniczych 
zbudowali system kanałów nawadniających i tarasów. Do dziś rosną na nich kilkusetletnie drzewa oliwne. 
Wokół mnóstwo jest też gajów pomarańczowych i cytrynowych. Dotarcie do klasztoru w Lluc – 
najważniejszego miejsca pielgrzymkowego na wyspie - najstarszego sanktuarium maryjnego na wyspie,  
w którym czczona jest XV-wieczna figura Czarnej Madonny (La Moreneta), patronki Majorki. Legenda mówi, 
że figurę Matki Boskiej znalazł pasterz w pobliskim lesie, na brzegu strumienia. Zaniósł ją do kościoła 
w miejscowości Escora, ale figura w tajemniczy sposób znikała i pojawiała się na brzegu strumienia. Dla ludzi 
był to sygnał, że w tym właśnie miejscu trzeba wybudować niewielką kaplicę dla Czarnej Madonny. Z czasem 
mała kaplica przekształciła się w duże sanktuarium.  Następnie przejazd pełną serpentyn drogą położoną 
w górach Sierra de Tramuntana do zatoki Sa Calobra. Spacer przez częściowo wykute w skale tunele do tzw. 
wrót do raju - potężnych skał, między którymi znajduje się niewielka plaża. Przejazd do miejscowości 
Alcudia, której centrum otoczone jest przez grube, średniowieczne mury. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dzień  5, 17.05.2020 SANT SALVADOR - PORTO CRISTO - SMOCZE JASKINIE
Śniadanie, wyjazd z hotelu i przejazd na wschód wyspy do usytuowanego na wzgórzu Sanktuarium Sant 
Salvador, aby podziwiać wyrzeźbioną w kamieniu postać Dziewicy Marii z XV w., 37-metrową figurę 
Chrystusa Króla z wyciągniętą do błogosławieństwa dłonią i znajdujący się na szczycie kamienny krzyż  oraz 
rozciągający się przed nami wspaniały widok na wyspę. Następnie udamy się przez uroczy port rybacki Porto 
Cristo (Port Chrystusa) do Smoczych Jaskiń (Cova Blanca, Cova Negra, Cova de Lluis Salvador 
i Covadelsfrancesos) znanych już w średniowieczu. Zwiedzimy jaskinie i zobaczymy spektakl światła 
i dźwięku. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 6, 18.05.2020 
Śniadanie, Czas wolny na odpoczynek i plażowanie. Dla chętnych fakultatywny rejs statkiem na bezludną 
wyspę Dragonera, będącą w całości rezerwatem przyrody. Cena 35 €.  Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 7, 19.05.2020 VALLDEMOSSA - CAP DE FORMENTOR
Śniadanie. Przejazd  do malowniczego miasteczka Valldemossa, znanego przede wszystkim ze znajdującego 
się tu klasztoru Kartuzów – zakonu o bardzo surowej regule. Międzynarodową sławę miasto zawdzięcza 
również pobytowi Fryderyka Chopina i francuskiej pisarki George Sand w 1838 r. To właśnie tutaj Fryderyk 
Chopin ukończył tworzenie swoich najsłynniejszych preludiów. Będziemy mieli okazję zwiedzić Muzeum 
Chopina. W małych, urokliwych uliczkach odnajdziemy kaplicę jedynej Świętej na Majorce, patronki 
Valldemosy Św. Katarzyny Thomas (1531- 1574).  Przejazd na Cap de Formentor, najdalej wysunięty na 
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północ punkt Majorki, skąd rozpościera się najpiękniejszy widok na wyspie. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.
Dzień 8, 20.05.2020
Śniadanie, Czas wolny na odpoczynek i plażowanie. 
Dzień 9, 21.05.2020
Śniadanie. Przejazd na lotnisko i przelot do Berlina. Powrót do Szczecina

Cena zawiera: 
XXPrzelot samolotem w obie strony, bagaż 
XXpodręczny i rejestrowany 20 kg
XXTransfer z/na lotnisko, 
XXTransport autokarem/busem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2,3 os.) 
XXhotel położony przy plaży, w spokojnej okolicy, 
XXidealny dla osób  szukających wyciszenia
XXi odpoczynku.
XXWyżywienie wg programu (śniadania
XXi obiadokolacje)
XXOpiekę polskojęzycznego pilota, 
XXUbezpieczenie TU Europa 

Cena nie zawiera: 
XxBiletów wstępu, przewodników lokalnych, opłat 
Xxklimatycznych, innych opłat programowych
Xx- 60 €, płatne u pilota w autokarze
XxNapojów do obiadokolacji
XxFakultatywnego rejsu na wyspę Dragonera
Xx- 35 €

Uwagi:
XxDopłata do pokoju z widokiem na morze - 130 zł  
Xxza cały pobyt/osoba
XxLeżaki i parasole dodatkowo płatne
Xxok. 8 €/komplet/dzień
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 670 zł
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 200 €
Xx + 400 zł zaliczki. Pozostałą część należy 
Xxuregulować 30 dni przed rozpoczęciem
Xxpielgrzymki.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 8 dni
12 - 19.05.2020

Cena: 3600 zł

Dzień 1,  12.05.2020 POLSKA - IZRAEL
Spotkanie przy katedrze w Szczecinie, przejazd na lotnisko w Berlinie, odprawa bagażowo – biletowa, wylot 
do Tel Avivu. Przejazd do hotelu kolacja i nocleg w Betlejem.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Dzień 2, 13.05.2020 HEBRON - BETLEJEM 
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy, miejsca gdzie Anioł Pasterzom obwieszczał nowinę o Narodzeniu 
Jezusa.  Przejazd do sklepu z dewocjonaliami, z możliwością zakupu pamiątek. Sklep prowadzony jest od lat 
przez palestyńskich Chrześcijan. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta 
w kościele Św. Katarzyny. Przejście do Groty Mlecznej – miejsca, gdzie najświętsza Maryja Panna karmiąc 
Jezusa uroniła kroplę mleka i grota stała się cała biała. Po południu dzień w Ain Karem. Wizyta w Kościele 
Nawiedzenia św. Elżbiety. Przejście do miejsca narodzin Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 3, 14.05.2020 BETLEJEM
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Be�age – początek tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej. 
Kościół Pater Noster, gdzie znajdują się majolikowe tablice, upamiętniające modlitwę, której nauczył nas 
Chrystus – Ojcze Nasz.  Przejście na punkt widokowy, na Górze Oliwnej. Zejście do kościoła Dominus Flevit 
miejsca, gdzie Pan zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym – modlitwa Chrystusa w Getsemani 
– w Ogrójcu. Następnie wejdziemy do Bazyliki Wniebowzięcia NMP, z której Maryja została wzniesiona do 
nieba. Udamy się także na Górę Syjon, by nawiedzić kościół Zaśnięcia NMP. Nawiedzimy też wieczernik, 
gdzie Pan Jezus wraz z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę, podczas której ustanowił Sakrament 
Eucharys�i i Kapłaństwa. W tej Sali Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Synagoga, w której znajduje się Grób Króla Dawida.  Na koniec odwiedzimy miejsce, gdzie Piotr zaparł się 
Jezusa w wielkoczwartkową noc - Gallicantu. Powrót do Hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.
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Dzień 4, 15.05.2020 JERYCHO - M. MARTWE  
Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
w Qaser El–Yehud.  Jerycho – Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój pod sykomorą Zacheusza i na 
polu widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe (czas wolny na relaksacyjną kąpiel 2 h).
Dzień 5, 16.05.2020 SEBASTA-NABLUS (SYCHEM) - KANA - NAZARETXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Śniadanie. Przejazd do Sebasty – ruin miasta chluby Heroda Wielkiego. Wizyta w Nablusie przy studni  
Jakubowej. Wizyta w Kanie Galilejskiej – Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa (odnowienie sakramentu 
małżeństwa). Przejazd do Nazaretu – miasta, gdzie Jezus dorastał. Obiadokolacja i nocleg  w Nazarecie lub 
Tyberiadzie.
Dzień 6, 17.05.2020 TYBERIADA - KANA - GALILEA - KAFARNAUM - JEZIORO GENEZARET
Śniadanie. Transfer na Górę Ośmiu Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabghi, 
miejsca gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. To tutaj Pan Jezus nakarmił 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i 
dzieci. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego Piotra. Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów Chrystusa.
W Kafarnaum zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi, której fundamenty pamiętają pobyt Pana 
Jezusa w tym mieście. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Przerwa na tradycyjny lunch, rybę Świętego 
Piotra. Przejazd do Kany Galilejskiej – Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa, możliwość odnowienia 
sakramentu małżeństwa. Wjazd na Górę Tabor – miejsca gdzie Jezus przemienił się wobec uczniów i 
rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Przejazd do Betlejem. Kolacja i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 7, 18.05.2020 JEROZOLIMA
Śniadanie. Wejście bramą Lwów do Starego Miasta w Jerozolimie. Przejście do kościoła św. Anny, obok 
Sadzawki Betesdy, dalej przez Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza, gdzie znajdują się dwie pierwsze 
stacje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki 
Pańskiej. Wejście na Golgotę. Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas 
wolny na zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę Płaczu. 
Powrót do Hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 8, 19.05.2020 JAFFA - TEL AVIV - BERLIN
Śniadanie.  Przejazd do Jaffy, najstarszego miasta w Izraelu.  Nawiedzenie kościoła Świętego Piotra. Transfer 
na lotnisko w Tel Avivie, odprawa biletowo - bagażowa, przelot do Berlina. Powrót do Szczecina.xxxxxxxxxxx   

Cena zawiera: 
XXBilet lotniczy do/z Tel Avivu, bagaż podręczny 
XXW samolocie gwarantowane miejsca obok siebie 
XX(dla zapisujących się razem)
XXTransfer ze Szczecina na lotnisko i powrót
XXTransport klimatyzowanym autokarem
XXZakwaterowanie w hotelach *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu śniadania
XXi obiadokolacje w formie bufetu
XXObiad - ryba św. Piotra
XXRejs  łodzią po Jeziorze Genezaret
XXBilety wstępu do zwiedzanych obiektów
XXOpiekę polskojęzycznego pilota/przewodnika
XXUbezpieczenie TU Europa, składkę na 
XXTurystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie zawiera: 
XxDodatkowych opłat programowych (opłat 
Xxparkingowych i wjazdowych do miast, opłat 
Xxmiejscowych, rezerwacyjnych, zwyczajowych 
Xxnapiwków)  - 80 $
XxNapojów do obiadokolacji
XxDopłaty do bagażu rejestrowanego o wadze do 
Xx23 kg  w kwocie 370 zł. Decyzja o dopłacie za 
Xxbagaż rejestrowany w dniu zapisu.

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 240 $
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1400 zł  
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki.  

Cena: 1180 zł

   Pielgrzymka do Słowenii
    05 - 10.06.2020
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Dzień 1, 05.06.2020 
Spotkanie przy katedrze w Szczecinie o godz. 7.00. Wyjazd o godz. 7.15. i przejazd w kierunku Czech. 
Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2, 06.06.2020 MARIBOR
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do miasta Maribor, drugiego pod względem wielkości miasta 
Słowenii, pięknie położonego nad Drawą. W podziemiach miejskiego zamku mieści się tu największa 
w Europie piwnica winna (7 mln litrów wina). Zobaczymy Główny Rynek z ratuszem, zamek z XV w. 
zbudowany przez cesarza Fryderyka III, najstarszą winorośl na świecie na Lencie, wieżę wodną z XVI w., 
gotycką Katedrę pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z pomnikiem pierwszego beatyfikowanego Słoweńca.  
Msza św. w  Bazylice pod wezwaniem Matki Boskiej Litościwej.  Następnie odwiedzimy  pełne kramów 
i knajpek nabrzeże Lent. Przejazd do wsi Malecnik, na wzgórze pielgrzymkowe NMP z piękną panoramą 
okolicy. Przejdziemy obok największej słoweńskiej stacji drogi krzyżowej. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3, 07.06.2020 POSTOJNA JAMA - KOPER - PORTOROZ - PIRAN
Śniadanie. Przejazd do największej i najpiękniejszej jaskini naciekowej w Europie - Postojna Jama, która 
stanowi 25 kilometrowy labirynt składający się z licznych galerii i komnat. Podziwianie zapierających dech 
w piersiach stalaktytów i stalagmitów. Trasa przez jaskinie pokonywana jest z użyciem kolejki, łódek, oraz na 
pieszo. Przejazd na wybrzeże do stolicy regionu Istria -  portu Koper, nawiedzenie Katedry Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, spacer po starówce:  Plac i Kolumna św. Justyny, Pałac Pretoriański, Pałac To�o.  
Następnie przejedziemy do Portoroz, luksusowego miasta-kurortu w Słowenii, oraz rybackiej zabytkowej 
wsi Piran. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4, 08.06.2020 LJUBLJANA
Śniadanie. Przejazd do stolicy Słowenii Ljubljany. Spacer po historycznym centrum: Plac Prešerena – główne 
miejsce spotkań mieszkańców stolicy,  Kościół Zwiastowania – jeden z symboli miasta,  Potrójny Most – 
jedno z najsłynniejszych dzieł Plečnika, największego architekta Lublany,  Kolumnada Plečnika,  Katedra św. 
Mikołaja,  Pałac Biskupi, ratusz,  Most Szewców. Następnie  zwiedzimy zamek, położony na wzgórzu, 
z którego rozpościera się widok na całe miasto. Spacer po parku w Tivoli i degustacja lokalnych win w jednej 
z lokalnych winiarni. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 5, 09.06.2020 JEZIORO BLED
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Alp Julijskich. Zobaczymy najbardziej znaną wizytówkę 
Słowenii - malowniczo położone u stóp Alp Jezioro Bled z małą wysepką oraz wznoszący się na urwistej skale 
malowniczy zamek. Rejs na wyspę bledzką słoweńską gondolą. Czas wolny. Przejazd w kierunku Polski. 
Kolacja we własnym zakresie. 
Dzień 6, 10.06.2020
Przyjazd do Szczecina ok. godz. 3 w nocy.

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem  klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelach *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu:
XXśniadania i obiadokolacje
XXOpiekę pilota / przewodnika
XXUbezpieczenie TU Europa, Składkę na TFG

Cena nie zawiera: 
XxOpłat programowych: 80 €
XxNapojów do obiadokolacji

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 290 zł
XxDokumenty potrzebne w podróży – dowód 
Xxosobisty lub paszport
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 350 zł 
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 

Cena: 590 zł

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
06 - 08.06.2020
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Dzień 1, 06.06.2020 WARSZAWA
Zbiórka o godz. 5:00 pod Katedrą Szczecińska ul. Św. Jakuba 1. Wyjazd o godz. 5:20. Przejazd do Warszawy. 
Przyjazd, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta. Zobaczymy m.in. Stare Miasto ( Zamek Królewski, 
Katedra, Rynek, Barbakan, mury obronne, Pl. Piłsudskiego – Pomnik Nieznanego Żołnierza), Trakt Królewski 
(Plac Zamkowy, Kolumna Zygmunta, Pomnik A. Mickiewicza, Pałac Prezydencki ). Obiadokolacja. Przejazd do 
miejsca zakwaterowania. Nocleg.
Dzień 2, 7.06.2020 WARSZAWA
Śniadanie. Uroczysta Msza św. beatyfikacyjna Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Placu Piłsudskiego. Po 
uroczystościach spotkanie z przewodnikiem i cd. zwiedzania*: Łazienki Królewskie, Kościół św. Anny, 
Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana  Chrzciciela – najstarsza świątynia Warszawy i jedno 
z najważniejszych miejsc dla narodu polskiego. Miały tu miejsce śluby i koronacje władców oraz wielu 
ważnych osobistości. Świątynia Opatrzności Bożej z Muzeum Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 
Panteonem Wielkich Polaków. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3, 8.08.2020  WŁOCŁAWEK
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd z Warszawy do Włocławka – miasta posługi duszpasterskiej Prymasa 
Tysiąclecia. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Przejazd w kierunku Szczecina. Zakończenie pielgrzymki 
w godzinach wieczornych.

Cena zawiera: 
XXTransport komfortowym autokarem
XXOpiekę pilota
Xx2 x nocleg w hotelu - pokoje 2,3 -osobowe
XXz łazienkami
XXWyżywienie: 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacje
XXSkładka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
XXUbezpieczenie TU Europa

Cena nie zawiera: 
XxBiletów wstępu, usługi przewodnickiej, opłat 
Xxparkingowych, innych opłat programowych
Xx– 60 zł

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego – 60 zł
XxZaliczka płatna przy zawarciu umowy 170 zł,  
XxPozostałą część należy uregulować 30 dni przed 
Xxrozpoczęciem pielgrzymki. 

Cena: 4200 zł

Pielgrzymka do krainy Norweskich Fiordów z Bergen
Białe noce   18 - 25.06.2020
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Dzień 1, 18.06.2020 ŚWINOUJŚCIE
Spotkanie na placu katedralnym w Szczecinie, Przejazd  na terminal promowy w Świnoujściu. 
Zaokrętowanie na prom, zakwaterowanie w kabinach. Wypłynięcie promu ze Świnoujścia do Ystad, kolacja 
w restauracji na promie.
Dzień 2, 19.06.2020 YSTAD-OSLO
Śniadanie.  Przypłynięcie do Ystad, wyokrętowanie z promu, przejazd do Oslo. Zwiedzanie: Opera, Ratusz, 
Zamek Królewski (zwiedzamy z zewnątrz), Park Vigelanda, wzgórze Holmenkollen, możliwość wejścia do 
Muzeum Łodzi Polarnej Fram lub Kon-Tiki,  Msza św. w Katedrze św. Olafa w Oslo. zakwaterowanie w hotelu 
w centrum miasta, kolacja, wieczorny spacer po mieście, nocleg w hotelu.
Dzień 3,20.06.2020 HARDANGENVIDDA - EIDFJORD
Śniadanie w hotelu, przejazd w kierunku Bergen – stolicy Norweskich Fjordów.  Przejazd przez największy 
płaskowyż północnej Europy - Hardangenvidda. Przystanek przy wodospadzie Vøringsfossen - najwyższy 
wodospad w Norwegii (182 metry). Zjazd stromą i krętą drogą Kanionem Mabodalen do Eid�ord, przejazd 
najdłuższym mostem w Norwegii przez Hardanger�ord. Kolacja i nocleg w hotelu nad Hardanger�ord.



Dzień 4, 21.06.2020 BERGEN - SOGNEFJORD - VOSS - GUDVANGEN - FLÅM - LAERDAL
Śniadanie w hotelu. Kontynuacja podróży w kierunku Bergen. Przyjazd do Bergen – Miasta Siedmiu Wzgórz. 
Zwiedzanie Bergen: wjazd kolejką na wzgórze Floyen, spacer po Bryggen (hanzeatyckie nabrzeże – zabytek 
na liście UNESCO), czas wolny na słynnym targu rybnym. Przejazd przez górskie tereny w kierunku 
Sogne�ord - najdłuższego i najgłębszego fiordu w Norwegii, po drodze wodospad Tvindefossen, 
miejscowości Voss, Gudvangen, Flåm. Krótki postój we Flåm, dla chętnych około 1,5-2-godzinny rejs 
stateczkiem widokowym po Sogne�ord. Wariantowo widokowy przejazd kolejką Flåmsbana (dodatkowe 
świadczenia).  Przejazd przez najdłuższy na świecie tunel drogowy do Laerdal, kolacja w hotelu, dla 
chętnych wieczorny spacer do Laerdal.Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5, 22.06.2020 BORGUND - BRIKSDAL - GEIRANGERFJORD
Śniadanie w hotelu, przejazd do Borgund - zobaczymy kościół typu stavkirke zbudowany w typowym 
norweskim stylu (zwiedzamy z zewnątrz), powrót nad Sogne�ord, rejs promem z Fodnes do Mannheller 
przez najdłuższy i najgłębszy �ord Norwegii – Sogne�ord.  Przejazd tunelem pod największym lodowcem 
Europy - Jostedalsbreen w kierunku Innvik�ord.  W miejscowości Olden skręcamy w kierunku lodowca 
Briksdal. Spacer do jeziora pod lodowcem Briksdal - spacer zajmuje około 3 godziny w obie strony bardzo 
spokojnym tempem, dla osób, które mają problemy z chodzeniem istnieje możliwość przejażdżki 
samochodem (dodatkowo płatne), przejazd przez punkty widokowe nad Geiranger�ord. Kolacja i nocleg 
w hotelu w centralnej części Krainy Fiordów (w Stryn lub w Geiranger).
Dzień 6, 23.06.2020 DROGA ORŁÓW - DROGA TROLLI - LILLEHAMMER
Śniadanie w hotelu, przejazd przez punkty widokowe nad Geiranger�ord, Drogą Orłów, przeprawa 
promowa Eidsdal-Linde, przejazd Drogą Trolli,  przejazd bajecznymi Dolinami Romsdalen i 
Gudbrandsdalen wzdłuż rzeki Lagen, której koryto rzeki tworzy liczne kaskady, spacer po Lillehammer. 
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień  7, 24.06.2020 HELSINGBORG - YSTAD
Śniadanie w hotelu, przejazd do Ystad, po drodze krótki postój na granicy norwesko-szwedzkiej oraz wizyta 
w mieście Helsingborg, jednym z najpiękniejszych starych miast w Szwecji. Jego serce stanowi piękna 
starówka z placem miejskim Stortorget, przy którym wznosi się okazały secesyjny budynek ratusza 
miejskiego Rådhuset. Miasto położone przy najwęższym odcinku Cieśniny Sund, skąd (przy dobrej 
widoczności) można zobaczyć Danię i Zamek Hamleta.  Jeśli będzie to możliwe Msza św. w kościele św. 
Klemensa.Wieczorem zaokrętowanie na prom, zakwaterowanie w kabinach, kolacja w restauracji na 
promie, nocleg. O godz. 22:45 planowane wypłynięcie promu z Ystad.
Dzień 8, 25.06.2020
Śniadanie  w restauracji na promie. Przypłynięcie do Świnoujścia, przejazd do Szczecina.

Cena zawiera: 
XXTransfer ze Szczecina do Świnoujścia i powrót
XXMiejsce w kabinie 2-os. wewnętrznej z łazienką 
XXpodczas nocnych rejsów promem na trasie 
XXŚwinoujście - Ystad - Świnoujście
XXZakwaterowanie w w hotelach ***/**** 
XXw Norwegii w pokojach 2,3 os. z łazienkami 
XXWyżywienie na promach i hotelach: 
XXśniadania i obiadokolacje
XXAutokar klasy turystycznej
XXOpiekę polskiego pilota / przewodnika 
XXWjazd kolejką na wzgórze Floyen
XXWszystkie opłaty portowe, promowe oraz 
XXdrogowe i mostowe
XXUbezpieczenie TU Europa 
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera: 
XxRejsu  po Sogne�ord z Gudvangen do Flåm (lub 
Xxodwrotnie): 250 PLN/os. (dla chętnych)
XxPrzejażdżki samochodem pod lodowiec Briksdal 
Xx(w 2 strony): 120 PLN/os. (dla chętnych)
XxPrzejażdżki samochodem pod lodowiec Briksdal 
Xx(w 1 stronę): 80 PLN/os. (dla chętnych)
XxWejścia do Muzeum Łodzi Polarnej Fram w Oslo: 
Xx40 PLN/os. (dla chętnych)
XxDodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
Xxrezygnacji – 3% wartości pielgrzymki, 
XxUbezpieczenia  od chorób przewlekłych 70 zł

Uwagi:
XxDopłata do kabiny/pokoju jednoosobowego 1200 zł
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1300 zł zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 
XxDecyzja o rejsie po Sogner�ord w dniu zapisu
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Cena: 2650 zł

Pielgrzymka wschodnim wybrzeżem Włoch do Apulii
28.06 - 08.07.2020

Dzień 1, 28.06.2020 
Spotkanie uczestników przy katedrze św. Jakuba o godz. 22.45. Wyjazd o godz. 23.00.
Dzień 2, 29.06.2020 SPIAZZI
W godzinach popołudniowych przyjazd do miejscowości Spiazzi blisko Jeziora Garda. Spacer do 
Sanktuarium Madonna della Corona, zawieszonego niezwykle malowniczo na wysokości 774 metrów nad 
poziomem morza. Jego dwie ściany to lita skała. Obiadokolacja i nocleg w Spiazzi.
Dzień 3, 30.06.2020 PADWA
Po śniadaniu przejazd do Padwy – miasta św. Antoniego, gdzie odwiedzimy Bazylikę Jego imienia 
i pomodlimy się przy grobie Świętego od rzeczy zagubionych.  Posłuchamy o historii miasta z najstarszym 
Uniwersytetem w Europie i pięknymi placami. Następnie pojedziemy do Wenecji. Popłyniemy statkiem 
rejsowym po kanałach weneckich na główny plac miasta. Poznamy historię miasta i popatrzymy na 
wspaniałe budowle Bazyliki św. Marka i Pałacu Dożów. Czas wolny. Następnie pojedziemy na nocleg 
w jednym z hoteli na wybrzeżu.
Dzień 4,  01.07.2020  URBINO - ASCOLI PICENO
Po śniadaniu przejazd do Urbino – zwiedzanie ojczyzny Rafaela i Bramantego: katedra, Palazzo Ducale – 
najładniejszy we Włoszech renesansowy pałac (zewnątrz). Czas wolny. Przejazd do Ascoli Piceno, gdzie 
główny plac miasta Piazza del Popolo uważany jest za najpiękniejszy we Włoszech. Zwiedzanie: katedra, 
kościół San Francesco, kościół dominikanów. Spacer po malowniczym starym mieście. Przejazd do hotelu na 
wybrzeżu Półwyspu Gargano. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5,  02.07.2020 SAN GIOVANNI ROTONDO, MONTE SAN ANGELO
Po śniadaniu przejazd do San Giovanni Rotondo – miejsca świętego życia Ojca Pio. Zwiedzimy klasztor 
w którym żył św. Pio a także nową Bazylikę w której znajduje się kryształowy sarkofag z ciałem św. Ojca Pio. 
Odbędziemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Następnie przejedziemy na Górę św. Michała – jedynego 
sanktuarium na świecie nie konsekrowanego ręką ludzką. Popołudniu czas wolny i wypoczynek na plaży. 
Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6, 03.07.2020, VIESTE, PESCHICI
Śniadanie. Czas wolny. Obiadokolacja. Po posiłku wieczorna wycieczka do Vieste, miasta z cudownym 
białym starym miastem, najbardziej na wschód wysuniętym punktem półwyspu Gargano. Spacer po 
malowniczym centrum z kolorowymi sklepikami oferującymi piękne wyroby lokalnego rękodzieła. 
Następnie przejazd do Peschici – miasteczka położonego na zboczu skały, skąd roztacza się wspaniały widok. 
Czas wolny. Powrót do hotelu, plażowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 7, 04.07.2020, CZAS WOLNY,  WYPOCZYNEK
Czas na całodzienny wypoczynek na plaży. Posiłki (śniadanie i obiadokolacja w hotelu).
Dzień 8, 05.07.2020, MATERA, BARI
Po śniadaniu przejazd do Matery – miasteczka wykutego w skale, które Mel Gibson uczynił starożytną 
Jerozolimą w filmie „Pasja”. Czas wolny. Następnie przejazd do Bari – stolicy regiony Apulia. Zwiedzimy 
Bazylikę św. Mikołaja, gdzie pochowana jest Królowa Bona, spacer po starym mieście. Czas wolny. Przejazd 
na obiadokolacje i nocleg w okolicy Bari.  
Dzień 9, 06.07.2020, MANOPELLO, SAN MARINO
Po śniadaniu przejazd do Manopello – nawiedzenie sanktuarium z największą relikwią chrześcijaństwa – 
całunem z odbiciem Jezusa zwanym Weroniką (VeraIcona – wierne oblicze). Czas na modlitwę. Przejazd do 
San Marino – najstarszej i najmniejszej republiki świata. Spacer po mieście położonym na górze i czas na 
drobne zakupy. Przejazd na nocleg i obiadokolacje  w okolice Rimini.
Dzień 10,07.07.2020 BOLONIA 
Po śniadaniu przejazd do Bolonii. miasta z czerwonej cegły, które słynie z krytych pasaży (portyków) 
znajdujących się niemal przy każdej ulicy oraz z najstarszego istniejącego uniwersytetu. Spacer po starym 
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mieście. Wizyta na jednym z polskich cmentarzy wojennych we Włoszech. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg. 
Dzień 11, 08.07.2020
Po śniadaniu droga powrotna do Polski. Powrót do Szczecina ok 24.00.

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelach *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu (śniadania
XXi obiadokolacje)
XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXUbezpieczenie TU Europa 
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera: 
XxObowiązkowych opłat programowych płatnych
Xxw autokarze u pilota 120 €
XxNapojów do obiadokolacji 

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 660 zł
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca  800 zł  
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 

 Pobyt wypoczynkowo- sanatoryjny na Ukrainie w Truskawcu
z codzienną Mszą św. i zwiedzaniem

08 - 17.08.2020 

Cena: 1650 zł

Truskawiec to jeden z piękniejszych kurortów sanatoryjnych na Ukrainie, położony u podnóża Karpat, 
słynny z wielu źródeł unikalnych wód mineralnych, z których najbardziej znana jest Na�usia. Panujący tu 
mikroklimat, spokojna okolica oraz piękny 20 ha park zdrojowy stwarzają idealne warunki do wypoczynku. 
Sanatorium Elite Dnipro usytuowane ok. 700 m od centrum miasta działa od 2014 roku. Znajduje się na 
7 i 8 piętrze kompleksu medycznego ,,Dnipro''. Na terenie sanatorium znajduje się baza diagnostyczna,-
wszystkie zabiegi są na miejscu. Sanatorium posiada własną pijalnię wód mineralnych z wodami Na�usia 
i Maria, jadalnię, bar, salę koncertową, aptekę, bibliotekę, basen, saunę, siłownię, stół bilardowy, kantor. 
W każdym pokoju znajduje się lodówka, szafa, czajnik elektryczny, filiżanki, TV. W pokojach jest bezpłatne 
WI-FI.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dzień 1, 08.08.2020 
Spotkanie przy katedrze w Szczecinie o godz. 21.00. Wyjazd o godz. 21.15 i nocny przejazd w stronę 
Truskawca.
Dzień 2, 09.08.2020 TRUSKAWIEC
Śniadanie i obiad we własnym zakresie. Msza św. Przyjazd do Truskawca w godzinach popołudniowych. 
Konsultacja lekarska i planowanie zabiegów. Kolacja i nocleg.
Dzień 3, 10.08.2020 TRUSKAWIEC
Śniadanie, zabiegi, po obiedzie zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym Truskawca.  Kolacja i nocleg. 
Dzień 4, 11.08.2020 TRUSKAWIEC 
Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja.
*Dla chętnych wieczorek ukraiński w restauracji z muzyką na żywo 
Dzień 5, 12.08.2020 SAMBOR 
Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja. 
*Fakultatywna  wycieczka do Sambora. Spacer  po Starym Rynku na którym usytuowany jest  Ratusz  
i  interesujące  kamienice,  niektóre z nich pochodzą z XVII wieku.  Inne zabytki  to  Kościół św. Jana 
Chrzciciela i Kościół św. Stanisława wraz z przylegającym klasztorem oo. Bernardynów.  Następnie 
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zobaczymy   Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy,  pozostałości  samborskiego zamku z XVI wieku oraz resztki 
murów obronnych. Powrót na kolację, nocleg. 
Dzień 6, 13.08.2020
Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja. 
Dzień 7, 14.08.2020  DROHOBYCZ
Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja.
*dla chętnych po obiedzie wyjazd do Drohobycza, gdzie  zwiedzimy m.in. Rynek  z Ratuszem, Kościół 
św. Bartłomieja. Niedaleko rynku zobaczymy dwie bardzo cenne drewniane cerkwie w tym Cerkiew  
św. Jerzego. Czas wolny. 
Dzień 8, 15.08.2020 dzień bez zabiegów LWÓW
* Wycieczka fakultatywna. Całodzienny wyjazd do Lwowa, trasa zwiedzania będzie wiodła m.in. poprzez  
Operę, Prospekt Swobody, pomnik Adama Mickiewicza, Cmentarz Łyczakowski,  Lwowski Rynek –wpisany  
na światową listę UNESCO, Czarną Kamienicę,  Kościół Bożego Ciała.  Msza św. w Katedrze. Czas wolny. obiad 
w  tym dniu w formie suchego prowiantu.  Powrót na kolację, nocleg. 
Dzień 9, 16.08.2020 KARPACKI  TRAMWAJ
Śniadanie, zabiegi, obiad, kolacja
* Wycieczka fakultatywna.  Przejazd wąskotorową kolejką turystyczną zwaną „Karpackim Tramwajem” – 
jedyna tego rodzaju atrakcja w całych ukraińskich Karpatach. Linia kolejki leśnej zbudowana została 
w 1898 roku, jedna z bardzo nielicznych nadal czynnych w ukraińskich Karpatach. Trasa przebiega przez góry, 
wzdłuż malowniczej rzeki Mizuńki. Wodospady Mizuńskie. Obiad w formie pakietów.
Dzień 10, 17.08.2020 
Śniadanie, przejazd do Polski, dodatkowe posiłki we własnym zakresie. Przyjazd  do Szczecina 
w godzinach nocnych.       

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w sanatorium w pokojach 2,3 os.
XXWyżywienie 3 razy dziennie  w formie 
XXszwedzkiego stołu,  żywność dietetyczna,  
XXmożliwość  doboru  przez lekarza odpowiedniej 
XXdiety.  Lekarze – dietetycy opracowali kilkanaście 
XXrodzajów diet, które  w połączeniu z leczniczymi 
XXprocedurami i truskawieckimi wodami 
XXmineralnymi dają bardzo dobre efekty lecznicze
Xxkonsultację lekarską z doborem zabiegów
XXi odpowiedniej diety, zabiegi wg zaleceń lekarza, 
XXod 3 do 5 dziennie ( np. kąpiele: perłowe, 
XXsosnowe, z ekstraktem ziołowym,  inhalacje, 
XXzabiegi  fizykoterapii, aplikacje ozokerytowe, 
XXmasaż ręczny -w zależności od choroby 
Xxpodstawowej)
XXOpiekę pilota podczas przejazdu i całego pobytu
XXUbezpieczenie TU Europa

Cena nie zawiera: 
XxWycieczek fakultatywnych (ceny są przybliżone, 
Xxobejmują transport, bilety wstępów, 
Xxprzewodników lokalnych):
XxXxLwów 85 z
XxXxSambor 40 zł
XxXxDrohobycz 40 zł
XxXxWieczór ukraiński w restauracji z muzyką
XxXxna żywo 60 - 80 zł
XxXxKarpacki tramwaj 120 zł

Przykładowe usługi płatne dodatkowo:
Balneoterapia: kąpiele radonowe, siarkowe, jodowo-bromowe, wirowe czyszczenie jelit woda mineralną, 
wlewy doodbytnicze prysznice podwodny z masażem, cyrkulacyjny, szarko aplikacje błota z Morza 
Martwego, zielonej glinki, hirudoterapia – leczenie pijawkami Tampony: tampony ginekologiczne
z błotem z Morza Martwego, z Saków nad Morzem Czarnym nawadniania radonowe i jodowo-bromowe 
hydrokolonoterapia.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Uwagi:
XXOsoby powyżej 75 r.ż. muszą posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do takiego 
wyjazdu
XXDopłata do pokoju jednoosobowego 330 zł
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XXDokumenty potrzebne w podróży – ważny paszport min 6 miesięcy
XXMsze św. organizowane, w miarę możliwości,  codziennie
XXProgram ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie
XXKolejność wpłaty zaliczki 30% decyduje o kolejności wsiadania do autokaru
Warunki płatności:
XXPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 500 zł  zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
XXprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 

Dzień 1, 13.08.2020 SPIAZZI
Spotkanie na placu przy Katedrze w Szczecinie o godz. 1.00. Wyjazd o godz. 1.15. Przyjazd w godzinach 
popołudniowych do SPIAZZI – sanktuarium Madonna della Corona, położonego wysoko w górach. Miasto 
o cudownych widokach z perspektywą na jezioro Garda. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2, 14.08.2020 ORVIETO
Przyjazd w godzinach popołudniowych do ORVIETO – miejsca Cudu Eucharystycznego, ukrytego dzisiaj 
w przepięknej katedrze – jednej z najwspanialszych budowli gotyckich Włoch. Przejdziemy główną aleją do 
Piazza Duomo. W katedrze odprawimy Mszę świętą. W czasie wolnym będzie można spróbować 
wspaniałego białego wina, słynnego na całym świecie o nazwie miasta – Orvieto. Następnie przejedziemy 
na nocleg i obiadokolację w okolice Castel Gandolfo nad jeziorem Albano – gdzie mieści się letnia 
rezydencja papieży. 
Dzień 3, 15.08.2020 RZYM
Śniadanie.  Przejazd do RZYMU. Watykan, Bazylika Św. Piotra, spacer szlakiem barokowych placów 
i fontann: Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki, Rzym starożytny: Kapitol, Fora Cesarskie, Via 
dei ForiImperiali, Koloseum (wszystkie budowle obejrzymy z zewnątrz).  Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
Dzień 4, 16.08.2020 NEAPOL
Śniadanie. Przejazd do Neapolu. Zwiedzanie NEAPOLU – stolicy regionu Kampania. Wizytę w Neapolu 
rozpoczniemy od spotkania i modlitwy w kościele w którym posługiwał i został pochowany ks. Dolindo – 
który modlił się zawierzając Chrystusowi sprawy Kościoła i wszystkich, którzy prosili o modlitwę: „PANIE 
JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ”. Wizyta w katedrze św. Januarego, której początki sięgają XIII w. Katedra słynie 
z cudu przemiany krwi patrona miasta z postaci skrzepłej w płynną oraz z XVII-wiecznej kaplicy 
i renesansowej krypty z urną ze szczątkami świętego. Spacer uliczkami starówki wpisanej na listę UNESCO: 
uliczka szopkarzy neapolitańskich z kościołami: San Lorenzo, Santa Chiara, Chiesa del Gesù (Nowy Kościół 
Jezusa) i Sant'Anna dei Lombardi, Piazza Municipio z Castelnuovo. Spacer obok Opery San Carlo, Galeria 
Humberta I, ulica Toledo, Piazza Plebiscito z Pałacem Królewskim i objazd wzdłuż nabrzeża obok 
Casteldell'Ovo. Czas wolny na pizzę margaritę – która swoje początki ma właśnie w Neapolu. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Cena: 2600 zł

Pielgrzymka do Włoch - Neapol
z ks. Dolindo  „Panie Jezu Ty się tym zajmij”

13 - 22.08.2020
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Dzień 5, 17.08.2020 SORRENTO - AMALFI - SALERNO
Śniadanie. Przejazd do SORRENTO – krótki spacer po słynnym kurorcie z pięknymi widokami. Przejazd do 
POSITANO – miasta uznawanego za jedno z najpiękniejszych we Włoszech. Niezapomniana wycieczka 
wzdłuż wybrzeża krętymi drogami prowadzącymi tuż przy nadmorskich klifach do kolorowego i bajkowego 
AMALFI. Spacer po miasteczku, zwiedzanie katedry, przerwa na pamiątkowe zdjęcia, a następnie przejazd 
do SALERNO. Wybrzeże między Positano a Salerno zwane jest „Wybrzeżem Amalfi” i uznawane za 
najpiękniejsze na świecie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6, 18.08.2020 POMPEJE
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do POMPEJÓW. Zwiedzanie terenu wykopalisk antycznego miasta, 
zasypanego popiołem wulkanicznym w I w. n.e. Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej – słynącej 
łaskami, które dało początek trudnej i pięknej modlitwie jaką jest Nowenna Pompejańska. Następnie 
przejazd na Wezuwiusz i spacer na taras widokowy na kraterze wulkanu. Przejazd do hotelu na 
obiadokolację, nocleg.
Dzień 7, 19.08.2020
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek i plażowanie  nad Morzem Tyrreńskim. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 8, 20.08.2020 CASCIA - ASYŻ
Po śniadaniu i wykwaterowaniu pojedziemy do regionu Umbria – górzysty i zielony region Włoch, do 
miejscowości CASCIA – gdzie pochowana jest święta Rita – patronka spraw trudnych a następnie 
pojedziemy do ASYŻU – miasta życia i świętości św. Franciszka i św. Klary. Przejazd do hotelu na 
obiadokolacje i nocleg.
Dzień 9, 21.08.2020 WERONA
Przyjazd do WERONY. Zwiedzanie z zewnątrz: XIV wieczny zamek Castelvechio, Arco dei Gavi - rzymski łuk 
triumfalny z I w. n.e. i Brama Borsarich. Przejdziemy na główny plac miasta Piazza Bra, gdzie odwiedzimy 
słynny rzymski amfiteatr z I wieku. Następnie przejdziemy do Piazza dei Signori, w pobliżu którego znajduje 
się najwyższa w Weronie wieża Torre dei Lamber�. Odwiedzimy również dziedziniec domu Julii aby zobaczyć 
najsłynniejszy balkon świata.  Obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicach Jez. Garda.
Dzień 10, 22.08.2019
Przyjazd do Szczecina w godzinach 2:00 – 3:00 i zakończenie pielgrzymki.

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej 
XXOpiekę polskojęzycznego pilota / przewodników 
XXlokalnych  
XXNoclegi 9 z wyżywieniem HB (śniadania 
XXi obiadokolacje), pokoje 2, 3 os.
XXSkładka  na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
XXUbezpieczenie TU Europa

Cena nie zawiera: 
XxOpłat programowych  płatnych u pilota 
Xxw autokarze 80 € za bilety wstępów, opłaty 
Xxklimatyczne, przewodników lokalnych
XxNapojów do obiadokolacji 

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego -  640 zł
XxZaliczka płatna przy zawarciu umowy
Xx- 115 € + 270 zł 

Cena: 2470 zł

Pielgrzymka do Medjugorje - 8 dni samolot
17 - 24.08.2020
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Dzień 1, 17.08.2020 MEDJUGORJE
Wyjazd ze Szczecina w godzinach porannych, przejazd na lotnisko w Berlinie. Przelot do Splitu lub 
Dubrownika i transfer do Medjugorje. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2,18.08.2020 MEDJUGORJE
Śniadanie, dzień w Medjugorie poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. W kościele św. Jakuba 
zobaczymy witraże ukazujące 14 scen z życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z objawieniami. Udział 
w Mszy Świętej. Wejście na Górę Objawień – miejsca pierwszych objawień gdzie Matka Boża przekazała 
Widzącym orędzie pokoju. Zgodnie z relacją sześciu widzących, objawienia te utrzymują się do dziś. 
U podnóża góry znajduje się jeszcze jedno miejsce objawień, na którym postawiono Niebieski Krzyż. Udział 
w wieczornym programie modlitewnym sanktuarium.  Czas pobytu w tym miejscu owocuje często osobistą 
przemianą serc pielgrzymów. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3,19.08.2020 DUBROWNIK
Śniadanie. Dzień w Medjugorje poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy.
*Dla chętnych  wyjazd  do Dubrownika - perły architektury Dalmacji – malowniczo położonego miasta 
o wspaniałym klimacie, licznych zabytkach i niezwykłych uliczkach. Obejrzymy  z przewodnikiem miejskim: 
bas�ony i baszty z X-XV w., pałace, odwach z wieżą zegarową, gotycki klasztor Franciszkanów Malabraca, 
najstarszą  aptekę w Europie (od 1317 roku), gotycki klasztor Dominikanów, renesansowy kościół św. Spasa, 
barokowy kościół św. Vlaha (Błażeja – patrona Republiki Dubrownickiej), wielką studnię Onofria i wiele 
innych zabytkowych budowli. Stare Miasto Dubrownik zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Powrót na obiadokolację i nocleg w Medjugorie.
Dzień 4, 20.08.2020 MOSTAR
Śniadanie. Msza św. Adoracja Eucharystyczna jako modlitwa dziękczynna.
*Tego dnia dla chętnych wycieczka fakultatywna. Przejazd do  Mostaru i zwiedzanie tego urokliwego miasta 
m.in.: Katedra NMP Matki Kościoła. Msza św.  Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5, 21.08.2020 RIWIERA MAKARSKA
Tego dnia dla chętnych - wyjście o godz. 4-tej rano, na drogę krzyżową na Górze Krizevac , niezbędne  
obuwie z grubą podeszwą,  przydatna  latarka, powrót na śniadanie. Śniadanie o godz. 9.00.  
*Wyjazd fakultatywny - całodniowy pobyt nad morzem na Riwierze Makarskiej.  Dodatkowo dla chętnych 
rejs po Adriatyku z obiadem na statku.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje. 
Dzień 6, 22.08.2020 WODOSPADY KOĆUŠA - TIHALINA
Śniadanie.Pobyt w Medjugorje.
*Dla chętnych przejazd nad Wodospady Koćuša. Następnie udamy się do Tihaliny, gdzie w kościele znajduje 
się  piękna figura Matki Bożej wskazana przez widzących jako najbardziej podobna do Matki Bożej, którą 
widzą. Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.  
Dzień 7, 23.08.2020 MEDJUGORJE
Śniadanie. Dzień w Medjugorje poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. Msza św. Poświęcenie 
dewocjonaliów, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. Różaniec. Wieczorna adoracja. Obiadokolacja 
i nocleg.
Dzień 8, 24.08.2020
Śniadanie, Przejazd na lotnisko, przelot do Berlina i powrót do Szczecina. 

Cena zawiera: 
XXPrzelot samolotem  Berlin- Chorwacja-Berlin,
XX1 bagaż podręczny o wymiarach 
XXnieprzekraczających 56 x 45 x 25 cm, 
XXTransfer z/na lotnisko, 
XXTransport autokarem/busem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu (śniadania
XXi obiadokolacje, napoje do posiłków)
XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXUbezpieczenie TU Europa – KL 30000 EUR; KR 
XX5000 EUR; NNW 3000 EUR; BP 300 EUR;
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 470 zł
XxPrzy podpisaniu umowy owy Uczestnik wpłaca 
Xx740 zł zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 
Xx30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.  

Cena nie zawiera: 
XxBagażu rejestrowanego 23 kg, dopłata 320 zł
XxWycieczek fakultatywnych, cena przy grupie
Xxmin. 20 osób:
XxXxDubrownik 25 €
XxXxMostar 10 €
XxXxRiviera Makarska  10 € + dodatkowo dla 
XxXxchętnych 20 € za rejs po Adriatyku
XxXxz obiadem na statku
XxXxWodospady Koćuša i Tihalina 10 €
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Cena: 1120 zł

Pielgrzymka na Roztocze z Lubelszczyzną
24 - 29.08.2020

Dzień 1 , 24.08.2020 BIŁGORAJ
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o godz. 5.45. Wyjazd o godz. 6.00 w kierunku Biłgoraju. Obiadokolacja 
i nocleg w agroturystyce Gajówka k. Zwierzyńca.
Dzień 2, 25.08.2020 ZAMOŚĆ
Po śniadaniu wyjazd do Zamościa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzania miasta, podczas którego 
zobaczymy między innymi: Rynek Wielki, Ratusz, kamieniczki, bramy miejskie, fortyfikacje, bas�ony, 
Katedrę, kościoły staromiejskie, dom Centralny, Rynek Wodny, Rynek Solny, Pałac Zamoyskich, pomnik 
założyciela miasta Jana Zamoyskiego, Akademię, Synagogę. Czas wolny na podziwianie starówki zamojskiej. 
Powrót na obiadokolację i nocleg.
Dzień 3, 26.08.2020 KRASNOBROD - ZWIERZYNIEC - SZCZEBRZESZYN - GÓRECKO KOŚCIELNE
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Krasnobrodu – miasta uzdrowiska i największego 
Sanktuarium Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, zwiedzanie kościoła wzniesionego przez Marię Kazimierę 
Sobieską. Przejazd do Zwierzyńca - „stolicy” Roztocza Środkowego, siedziby dyrekcji Roztoczańskiego Parku 
Narodowego.  Podczas spaceru po miasteczku zobaczymy barokowy kościół na wodzie p.w. św. Jana 
Nepomucena, budynki dawnego Zarządu Ordynacji Zamojskiej, Browar Ordynacki. Przejazd do 
Szczebrzeszyna „gdzie chrząszcz brzmi w trzcinie”. Spacer po mieście trzech kultur – w programie między 
innymi pomniki chrząszcza, renesansowy kościół św. Mikołaja, późnorenesansowa synagoga, cerkiew 
prawosławna Zaśnięcia NMP z XVI w.  Po południu przejazd do Górecka Kościelnego – zwiedzanie 
zabytkowego kościoła drewnianego z XVIII w. i spacer aleją kilkusetletnich dębów. Powrót na obiadokolację 
i nocleg.
Dzień 4, 27.08.2020 SUSIEC - TANWIA - CZARTOWE POLE
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i przejazd w okolice Suśca - miejscowości, która swoją sławę 
zawdzięcza malowniczemu przełomowi Tanwi. Nazwane jednym z „Siedmiu cudów natury polskiej”. 
Przejście malowniczym szlakiem „Szumów”. Przejazd do rezerwatu „Czartowe Pole” - jednego
z najpiękniejszych miejsc Roztocza. Spacer ścieżką spacerową obok ruin papierni z XVIII wieku. Powrót na 
obiadokolacje i nocleg.
Dzień 5, 28.08.2020 LUBLIN
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Lublina. Udamy się na wzgórze zamkowe z zamkiem królewskim
 i kaplicą zamkową pw. Świętej Trójcy oraz wieżą – cennym zabytkiem sztuki romańskiej (z zewnątrz). 
Zobaczymy: zabytkowe kamienice, gotyckie bramy: Krakowską i Grodzką z murami obronnymi, rynek ze 
starym ratuszem – tzw. gmachem Trybunału Koronnego, Archikatedrę, Bazylikę ojców Dominikanów. 
Spacer deptakiem na plac Litewski. Czas wolny.  Przejazd na obiadokolację i nocleg.
Dzień 6, 29.08.2020 KAZIEMIERZ DOLNY
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Kazimierza Dolnego, malowniczo położonego na nadwiślańskim 
zboczu lessowej wyżyny lubelskiej. Wraz z lokalnym przewodnikiem zobaczymy cenny układ urbanistyczny 
ze średniowiecznym rynkiem, renesansowymi zabytkami: kamienicami, kościołem farnym pw. św. Anny, 
spichlerzami, zespołem kościelno-klasztornym Reformatów z XVII w., basztą, ruinami zamku z XIV w. Wyjazd 
w kierunku Szczecina. Powrót ok. północy.

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w pensjonacie w pokojach 2,3 os.

XXWyżywienie wg programu (śniadania
Xxi obiadokolacje)

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 330 zł

Cena nie zawiera: 
XxBiletów wstępu do zwiedzanych obiektów - 80 zł
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XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXUbezpieczenie TU Europa 

XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 330 zł  
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 

Cena: 3380 zł

Pielgrzymka do Fa�my i San�ago de Compostela
02 - 09.09.2020

Dzień 1, 02.09.2020 LIZBONA - FATIMA
Wyjazd ze Szczecina na lotnisko w Berlinie, przelot do Lizbony. Obiadokolacja i nocleg   w Fa�mie.Po kolacji 
możliwość uczestniczenia w wieczornej procesji fa�mskiej ze świecami i modlitwą różańcową.
Dzień 2, 03.09.2020 FATIMA
Śniadanie. Msza Święta. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Fa�mskiej: Bazylika Matki Bożej, Capelinha 
kaplica stojąca w miejscu objawień Matki Bożej pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, Kościół Trójcy 
Przenajświętszej i pomnik św. Jana Pawła II. Po południu spacer/droga krzyżowa do Aljustrel i Valinhos – 
miejsc związanych z objawieniami oraz z życiem Pastuszków. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg. 
Dzień 3, 04.09.2020 LIZBONA
Śniadanie. Przejazd do Lizbony. Zwiedzanie do dzielnicy Belem - miejsca skąd wyruszały wielkie wyprawy, 
zobaczymy z zewnątrz wieżę Belem i Pomnik odkryć geograficznych, zwiedzimy słynny klasztor 
Hieronimitów. Następnie udamy się  do najstarszej dzielnicy Lizbony – Alfama, gdzie znajduje się Katedra
i Zamek św. Jerzego (z zewnątrz), a także punkt widokowy St. Luzia, który oferuje wspaniały widok na rzekę 
Tag. Msza święta w kościele św. Antoniego (uzależniona od dostępności). Zwiedzanie dzielnicy Baixa, 
najważniejszych ulic i placów w Lizbonie: Comercio, Rossio, Rua Augusta, Restauradores. Powrót do 
Fa�my. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.     
Dzień 4, 05.09.2020 TOMAR, COIMBRA
Śniadanie. Wyjazd do Tomar Zamku Rycerzy, kiedyś Templariuszy. Przejazd do Coimbry. Nad miastem góruje 
Stary Uniwersytet, który został założony w 1290 r. i jest jednym z najstarszych tego typu uczelni w Europie. 
Spacer po uliczkach miasta. Powrót do hotelu w Fa�mie w godzinach wieczornych. Obiadokolacja. Nocleg. 
światła Udział w wieczornej procesji światła.
Dzień 5, 06.09.2020 BATALHA - ALCOBACA - NAZARE
Śniadanie. Msza Święta. Przejazd do Batalha gdzie znajduje się klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej. Klasztor 
Batalha to jeden najwspanialszych przykładów architektury i sztuki gotyku w Portugalii wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie udamy się do Alcobaça, gdzie znajduje się gotycki klasztor 
cystersów. Przejazd nad Atlantyk do Nazaré - typowej portugalskiej wioski rybackiej i wejście na punkt 
widokowy Si�o. Czas wolny na plażowanie. Powrót do Fa�my. Obiadokolacja i nocleg.Udział w wieczornej 
procesji światła.
Dzień 6,07.09.2020 PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Porto, pięknego  miasta Portugalii, słynnego z wina porto. Zwiedzanie 
starego miasta m.in.: Cais da Ribeira, najbardziej typowego i malowniczego miejsca w Porto. Wejdziemy na 
stację kolejową Bento, pokrytą w środku azulejos ze scenami z historii Portugalii.  Przejazd w kierunku 
San�ago de Compostela, zakwaterowanie, obiadokolacja  i nocleg.
Dzień 7, 08.09.2020 SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA
Śniadanie. Pobyt w San�ago de Compostela – najbardziej znany hiszpański ośrodek kultu i cel pielgrzymek. 
Katedra w San�ago de Compostela stanowi Sanktuarium św. Jakuba i znajduje się na Liście Światowego 
Dziedzictwa Unesco. Przejazd do  Bragi -miasta będącego jednym z najstarszych w Portugalii, stanowiącego 
kolebkę chrześcijaństwa na zachodzie Płw. Iberyjskiego, zwiedzanie Sanktuarium Bom Jesús do Monte
z imponującymi dwupoziomowymi schodami – religijny i architektoniczny symbol Portugalii. Wjazd kolejką 
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Cena nie zawiera: 
XxBiletów wstępu,  innych opłat programowych
Xx120 €
XxNapojów do obiadokolacji

Cena zawiera: 
XXPrzelot samolotem w obie strony, bagaż 
XXpodręczny i rejestrowany
XXTransfer z/na lotnisko 
XXTransport autokarem/busem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu (śniadania
XXi obiadokolacje)
XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXUbezpieczenie TU Europa – KL 30000 EUR; KR 
XX5000 EUR; NNW 3000 EUR; BP 300 EUR;
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

na górę, gdzie znajduje się w/w sanktuarium. Obiadokolacja i nocleg w Fa�mie.
Dzień 8, wtorek, 09.09.2020
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko. Przelot do Berlina. Powrót do Szczecina. Zakończenie 
pielgrzymki.

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 670 zł
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1000 zł 
zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
przed rozpoczęciem pielgrzymki. 

Cena: 2950 zł

Ukraina Kijów - Odessa 8 dni samolot
6 - 14.09.2020

Dzień 1, 6.09.020
Zbiórka uczestników przy katedrze w Szczecinie. Przejazd na lotnisko w Berlinie lub Poznaniu. Przylot do 
Kijowa. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2, 07.09.2020 KIJÓW
Śniadanie. Zwiedzanie Kijowa zaczniemy od Majdanu Niezależności - głównego placu w mieście, miejsca 
ważnych uroczystości państwowych i imprez kulturalnych. Lacka Brama (Polska Brama) to średniowieczna 
brama wjazdowa do kijowskiego grodu Jarosława. Zwiedzimy  jedną z najstarszych świątyń miasta - Sobór 
Sofijski (UNESCO). Wg tradycji w tym miejscu Jarosław Mądry stoczył w 1036 r. zwycięską bitwę
z Pieczyngami, którzy dotąd zagrażali miastu. Od tej pory świątynia miała pokazywać potęgę i bogactwo 
władców Rusi. W pobliżu świątyni zobaczymy dwa pomniki: konną postać Bohdana Chmielnickiego
i przejmujący, choć prosty w formie pomnik ofiar Wielkiego Głodu. Kamienica Sirotkina – jedna
z najpiękniejszych kamienic Kijowa.  Gmach Opery Narodowej im. Tarasa Szewczenki – architektoniczna 
perła Kijowa. Sobór Świętego Włodzimierza – główny sobór Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego 
Patriarchatu Kijowskiego, wybudowany dla uczczenia 900-lecia Chrztu Rusi.  Obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 3, 08.09.2020 KIJÓW - MIĘDZYGÓRZE
Śniadanie. Przejazd do Międzygórza, gdzie znajduje się  Rezydencja Mezhyhirya – „Muzeum Korupcji”.Jest 
to owiana tajemnicą posiadłość Wiktora Janukowycza, który podczas "Euromajdanu" w lutym 2014 r. 
przesłał być prezydentem Ukrainy. Na terenie posiadłości znajdują się m.in.: przycumowany na przystani 
jachtowej  hiszpański Galeon w pełnym omasztowaniu, ferma  strusi i antylop, kapliczki oraz lądowiska dla 
helikopterów, prywatna kolekcja aut i motocykli,  sztuczne oczka wodne i jeziora, baseny, kaskady, groty, 
klub sportowy wraz z krytym i odkrytymi kortami tenisowymi, profesjonalne pole do gry w golfa, cieplarnia 
do uprawy bananów, ogród botaniczny, ptaszarnia.   Przejazd do centrum etnograficznego „Mamajewa 
Słoboda”, prezentującego dawne tradycje, obrzędy, folklor i codzienne życie kozaków zaporoskich. 
Zobaczyć tu można m.in. kozacką cerkiew Najświętszej Marii Panny. Regionalna kolacja z muzyką na żywo. 
Powrót do hotelu, nocleg. 
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Dzień 4, 09.09.2020 KIJÓW - CZARNOBYL
Śniadanie. Czas wolny w Kijowie. Obiadokolacja i nocleg.
*Dla chętnych wyjazd na zwiedzanie Elektrowni Atomowej w Czarnobylu. W programie m.in. punkt 
kontrolny Dy�atky, główny plac miasta Czarnobyl, pomnik Lenina, punkt kontrolny Leliv, wieże chłodnicze 
elektrowni jądrowej, niedokończony blok reaktora nr 5 oraz - reaktor numer 4 (czyli sprawca katastrofy), 
kanał chłodzący, wystawy maszyn i robotów, które brały udział w likwidacji awarii, pomnik strażaków "Tym, 
którzy uratowali świat". Przejazd do Prypeci - "Miasta Duchów", gdzie czas zatrzymał się 26 kwietnia 1986 
roku. Zwiedzanie m.in. Most Śmierci, szpital, Hotel Polissya, główny plac miasta, Pałac Kultury, supermarket, 
nigdy nie otwarty park rozrywki, diabelski młyn, stadion, basen, przedszkole, budynek straży pożarnej
i policji, czerwony las. Następnie tajne miasteczko Czarnobyl-2, w którym znajduje się radar "DUGA-1" (tzw. 
"Oko Moskwy"), czyli gigantyczna antena, której zadaniem było wykrywanie potencjalnego ataku 
wymierzonego na terytorium ZSRR. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. 
Dzień 5, 10.09.2020 KIJÓW
Śniadanie. Zwiedzimy Ławrę Peczerską* (UNESCO).  Zespół świątynno - klasztorny założony został przez 
mnichów Antoniego i Teodozjusza. Miejsce szybko zasłynęło jako cudowne i oczyszczające z grzechów. 
Zaczęto też nazywać je ławrą (tytuł zastrzeżony dla najważniejszych ośrodków religijnych). Dla turystów 
największą atrakcją jest Ławra Dolna - zespół świątyń znajdujących się pod ziemią w naturalnych pieczarach. 
Rejs statkiem po Dnieprze. Obiadokolacja i nocny przejazd do Odessy pociągiem sypialnym.
Dzień 6, 11.09.2020 ODESSA
Śniadanie. Wycieczka po centrum Odessy. Przejdziemy Bulwarem Primorskim,  zobaczymy oryginalny 
"dom o jednej ścianie", pomnik księcia Richelieu, oraz największą atrakcję Schody Po�omkinowskie. 
Wielokrotnie przebudowywane symboliczne wejście do miasta rozsławił na cały świat Siergiej Eisenstein. 
Zobaczymy z zewnątrz Teatr Opery i Baletu, zaprojektowany przez wiedeńskich architektów. Kolejne 
atrakcje to  reprezentacyjna ulica Derybasowska, Park Miejski, pomnik Adama Mickiewicza, pałac 
Woroncowa z charakterystyczną kolumnadą zwaną belwederem. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 7, 12.09.2020 BIAŁOGRÓD
Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.
*Dla chętnych całodniowa wycieczka do Twierdzy Akermańskiej, o której pisał Adam Mickiewicz w słynnym 
wierszu "Stepy akermańskie". Zbudowana na terenie antycznego miasta Tyrs, strategicznie położona 
w przewężeniu rozlewiska Dniestru, pozwalała na kontrolę żeglugi na tej rzece. Historia fortyfikacji jest 
złożona. Wielokrotnie przebudowywana, powiększana, nie raz była też zdobywana i zmieniała właściciela. 
Dziś jest popularną atrakcją turystyczną z piękna panoramą Dniestru. Po południu wizyta w winiarni 
w Szabo. Osada została założona jeszcze przez Tatarów pod panowaniem otomańskim. Kiedy wyludniła się 
po przejęciu tych ziem przez Rosję car Aleksander I zaprosił tu osadników ze Szwajcarii. Przybysze z kantonu 
Vaud zajęli się tutejszymi winnicami lokalne wina szybko zyskały renomę i uznanie. Podczas naszej wycieczki 
zapoznamy się z historią winnic, produkcją markowego trunku. Degustacja. 
Dzień 8, 13.09.2020 
Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 9, 14.09.2020
Śniadanie. Przejazd na lotnisko, przelot do Berlina i powrót do Szczecina. 

Cena nie zawiera: 
XxOpłat na realizację programu- płatne pilotowi 
Xx(rezerwacje i bilety wstępu do zwiedzanych 
Xxobiektów, usługi lokalnych przewodników, rejs 
Xxstatkiem po Dnieprze, opłaty  administracyjne, 
Xxinne opłaty programowe) - 190 €
XxNapojów do obiadokolacji
XxWycieczki fakultatywnej do Czarnobyla 
Xxok. 80 € (wymagane minimum 10 osób)
XxWycieczki fakultatywnej do Twierdzy 
XxAkermańskiej 50 € ( wymagane minimum
Xx15 osób)
XxDopłaty do bagażu rejestrowanego
Xxdo 20 kg - 370 zł

Cena zawiera: 
XXBilety lotnicze zBerlina lub Poznania do Kijowa, 
XXpowrót z Odessy do Berlina lub Poznania,
XX1 torba (40cm X 20cm X 25cm) oraz  bagaż 
XXpodręczny (o wymiarach 55cm X 40cm X 20cm), 
XXwymagana dopłata do  dodatkowego bagażu  
XXTransfery lotniskowe z/do Szczecina
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXPrzejazd pociągiem nocnym w przedziałach
XX4-osobowych
XXZakwaterowanie w hotelach ***(pokoje 2,3 os.)
XXWyżywienie: śniadania i kolacje, 
XXOpieka polskojęzycznego pilota-przewodnika 
XXUbezpieczenie TU Europa – Składkę
Xxna Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
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Uwagi:
XxDopłata do przedziału dwuosobowego 120 zł
XxDokumenty potrzebne w podróży – ważny paszport min 6 miesięcy
XxUwaga! W wycieczce do Czarnobyla mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 760 zł
WARUNKI PŁATNOŚCI:
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 900 zł  zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 

Cena: 910 zł

Pielgrzymka na Jasną Górę 
z zamieszkaniem w Sanktuarium w Dębowcu (polskim La Sale�e)

07 - 12.09.2020

Dzień 1 , 07.09.2020 PARADYŻ
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o godz. 5.40. Wyjazd do godz. 6.00. Po drodze zatrzymanie 
w opactwie pocysterskim w Paradyżu oraz przy Chrystusie w Świebodzinie. Dojazd na nocleg
 i obiadokolację do Dębowca (zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma Ojców Saletynów). Udział w procesji 
różańcowej.
Dzień 2, 08.09.2020 KALWARIA PACŁAWSKA
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Bieszczad. Nawiedziny Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, miejscu 
internowania Prymasa Tysiąclecia w Komańczy, sanktuarium św. Jana z Dukli i Miejsca Piastowego. Powrót 
na kolację i nocleg do Dębowca.
Dzień 3, 09.09.2020 SANKTUARIUM W TYCHOWIE
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Tarnowa. Zwiedzanie miasta. Nawiedziny Sanktuarium Matki Bożej 
w Tychowie. Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie i Powrót na kolację i nocleg do Dębowca.
Dzień 4, 10.09.2020 STARY SĄCZ - KRYNICA ZDRÓJ
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Beskidu Sądeckiego. Nawiedziny Sanktuarium św. pustelników Andrzeja 
Świerada i Benedykta, pięknie położonego nad Jeziorem Rożnowskim, odwiedziny Starego Sącza
z Klasztorem fundowanym przez św. Kingę, przejazd do Krynicy Zdroju – spacer po mieście. Powrót do 
Dębowca na kolację i nocleg.
Dzień 5, 11.09.2020 PIEKARY ŚLĄSKIE - SOSNOWIEC - CZĘSTOCHOWA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Częstochowy. Po drodze odwiedzimy sanktuarium św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczepanowie. Następnie przejazd do Sanktuarium Matki Bożej 
Piekarskiej w Piekarach Śląskich i odwiedziny katedry w Sosnowcu. Przyjazd do Częstochowy. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja we własnym zakresie. Udział w modlitwach na Jasnej Górze. Nocleg.
Dzień 6, 12.09.2019 
Śniadanie we własnym zakresie. Udział w Drodze Krzyżowej na Wałach o godz. 9.00. Wyjazd w kierunku 

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie jak w  programie
XXOpiekę pilota/przewodnika
XXUbezpieczenie TU Europa 

Uwagi:
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 270 zł 
zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
przed rozpoczęciem pielgrzymki.  
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Cena: 3600 zł

Pielgrzymka do Krajów nadbałtyckich oraz Sankt Petersburga
08 - 17.09.2020

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 8 - 15.09.2020
program jak przy terminie 17 - 24.11.2020

Cena: 3600 zł
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Dzień 1, 08.09.2020 KOWNO
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej o  godz. 00:15, wyjazd o godz. 00:30. Po południu przyjazd do Kowna 
i zwiedzanie miasta: ujście Wilii do Niemna (tu często przychodził  A. Mickiewicz), pomnik Jana Pawła II, 
kościół św. Jerzego, ratusz, miejsca związane z A. Mickiewiczem, katedra św. Piotra  i Pawła. Obiadokolacja
i nocleg.
Dzień 2, 09.09.2020 SZYDŁOWO - TALLIN
Po śniadaniu przejazd do Szydłowa (Šiluva)  jednego z najważniejszych centrów pielgrzymkowych na Litwie 
– pierwsze objawienie się Najświętszej Maryi Panny w Europie w 1608 r.), Msza Święta. Przejazd i zwiedzanie 
Góry Krzyży (sanktuarium pod otwartym niebem, nawiedzenie miejsca gdzie w 1993 roku Mszę Św. 
celebrował Papież Jan Paweł II). Dalszy przejazd przez Łotwę do Estonii. Obiadokolacja i nocleg w hotelu
w Tallinie.
Dzień 3, 10.09.2020 HELSINKI
Śniadanie, wczesny  prom do Helsinek - cumowanie w Helsinkach. Zwiedzanie stolicy Finlandii: port 
południowy z nabrzeżem, Kauppatori - tradycyjny fiński targ, Pałac Prezydencki, Sobór Uspieński, 
Temppeliaukio (Kościół w Skale), Plac Senacki, Esplanadi (główna aleja spacerowa), Stockmann (największy 
dom towarowy w Skandynawii), gmach dworca kolejowego, przejazd na terminal promowy, odprawa 
paszportowa, rozlokowanie w kajutach, nocny rejs do Petersburga. Obiadokolacja w restauracji
 w Helsinkach lub na promie.
Dzień 4, 11.09.2020 SANKT PETERSBURG
Śniadanie na promie, Poranne cumowanie w Sankt Petersburgu – wspaniałego dzieła Piotra I Wielkiego, 
najbardziej europejskiego z rosyjskich miast. Zwiedzanie Twierdzy Piotropawłowskiej, będącej pierwszą 
budowlą miasta wzniesioną na Wyspie Zajęczej na rozkaz cara Piotra I Wielkiego. Najcenniejszym zabytkiem 
architektonicznym jest Sobór Piotra i Pawła z iglicą zakończoną posągiem anioła wyniesionym na wysokość 
122 m. Kolejne zabytki miasta-objazd: krążownik Aurora, Domek Piotra I, Plac św. Trójcy, kunstkamera, 
przystań ze sfinksami, kolumny rostralne, Pałac Mienszykowa. Przejazd do Pałacu Zimowego gdzie 
zwiedzimy część ekspozycji muzealnych Ermitażu – najwspanialszej kolekcji dzieł sztuki na świecie.Kolacja
w restauracji, przejazd do hotelu, nocleg
Dzień 5, 12.09.2020 SANKT PETERSBURG
Śniadanie w hotelu, przejazd do Carskiego Sioła, zwiedzanie pałacu położonego wśród wspaniałych parków 
i ogrodów zachwycającego bogactwem i wyrafinowaniem architektonicznym. Imponującą fasadę 300 
metrowej długości zdobią liczne atlanty, kolumny, pilastry i dekoracyjnie obramowane okna. Zwiedzanie 
pałacu ze słynną komnatą bursztynową, czas wolny około godziny.  Przejazd do Peterhofu, byłej letniej 
rezydencji carskiej, nazywanej światową stolicą fontann. Czas wolny, zwiedzanie Parku Dolnego
z najbardziej atrakcyjnymi fontannami i kaskadami, powrót do Petersburga, kolacja, powrót do hotelu.
Dzień 6, 13.09.2020 SANKT PETERSBURG
Śniadanie w hotelu.  spotkanie z przewodnikiem i ciąg dalszy objazdu po Petersburgu: Sobór Smolny, Gmach 
Generalicji, Pole Marsowe, Jeździec Miedziany, Teatr Mariański. Zwiedzanie Soboru św. Izaaka. Rejs 
statkiem po Newie. Przejazd na Plac Sztuki – czas wolny,  spacer po Newskim Prospekcie. Obiadokolacja.  
Przejazd na terminal, odprawa paszportowa, rozlokowanie w kajutach i nocny rejs do Tallina.
Dzień 7, 14.09.2020 TALLIN
Śniadanie na promie. Zejście na ląd w Tallinie, spacer po Starym Mieście: Górne Miasto: dawny zamek 
krzyżacki, sobór prawosławny Aleksandra Newskiego, katedra Marii Panny, Dolne Miasto: Ulice Krótka
i Długa Noga, Plac Ratuszowy ze średniowiecznym ratuszem i Apteką Ratuszową, ulica Długa z siedzibami



Gildii, Domem Bractwa Czarnogłowych oraz kościołem św. Ducha, Brama Morska z tablicą upamiętniającą 
ucieczkę polskiego statku "Orzeł", Trzy Siostry, kościół św. Olafa. Msza Św. w Polskiej Parafii św. Piotra
i Pawła. Czas wolny. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w Tallinie.
Dzień 8, 15.09.2020 RYGA
Po śniadaniu przejazd do Łotwy. Po drodze krótki postój i odpoczynek na plaży nad Morzem Bałtyckim. Po 
południu przyjazd i zwiedzanie centrum stolicy Łotwy – Rygi: Starówka (wpisana na listę UNESCO), Ratusz, 
Zamek Kawalerów Mieczowych, zespół średniowiecznych kamieniczek, Katedra Najświętszej Marii Panny, 
Msza Św. w Kościele Polskim. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 9, 16.09.2020
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Augustowa. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Studzienicznej. Msza 
św. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Augustowa.
Dzień 10, 17.09.2020
Po śniadaniu powrót do Szczecina.

Dzień 1, 10.09.2019
Spotkanie na placu katedralnym w Szczecinie o godz. 3:45 rano. Wyjazd o godz. 4.00 przejazd w kierunku  
Zagrzebia, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 1, 11.09.2019 ZAGRZEB - MARIJA BISTRICA
Śniadanie, Przejazd do stolicy Chorwacji Zagrzebia.  Wejdziemy do  Katedry Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, największej budowli sakralnej w Chorwacji,  przejdziemy  malowniczą ulicą Radićeva
z domami w odcieniach marmuru, Wieża Lotrščak - każdego dnia w południe, z jej górnego okna, oddawany 
jest wystrzał armatni. Zaledwie kilka kroków dalej znajduje się Kamienna Brama (Kamenita Vrata) – dawna 
Brama Miejska, w której znajduje się kapliczka z cudownym obrazem Matki Boskiej. Przejazd do Marija 
Bistrica - miejscowości , w której znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej, znane już w XII wieku (Chorwacka 
Częstochowa – wizerunek Matki Boskiej Bystrzyckiej).  Pobyt w Sanktuarium, Msza Św. Powrót do hotelu 
i kąpiele w basenach termalnych. Obiadokolacja i nocleg. 

Cena nie zawiera: 
XxObowiązkowych opłat płatnych w autokarze
Xxu pilota: za wstęp do zwiedzanych obiektów 
XxTwierdza Pietropawłowska, Sobór Izaaka , 
XxErmitaż, Carskie Siolo, Peterhof (park dolny), rejs 
Xxkanałami , przewodników lokalnych, inne wydatki 
Xxprogramowe  140 €
XxNapojów do kolacji 

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXRejs promem z Tallina do Helsinek/ z Helsinek 
XXdo Tallina
XXRejs promem z Helsinek do Sankt Petersburga
Xxi z powrotem  (kajuty 4-osobowe wewnętrzne 
XXbez okna z lóżkami piętrowymi z łazienką) * 
XXmożliwa dla chętnych dopłata do kajuty 2-
XXosobowej: 50 eur/os. (w obie strony)
XXOpłaty paliwowe i portowe
XXZakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu (śniadania
XXi obiadokolacje)
XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXUbezpieczenie TU Europa 
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 650 zł, nie 
Xxdotyczy kajut
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1100 zł  
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 

Cena: 1760 zł

Pielgrzymka przez Zagrzeb do Bośni
i Hercegowiny - Medjugorje

10-19.09.2020
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Dzień 2, 12.09.2020 SZYBENIK - MEDJUGORJE
Śniadanie, Przejazd malowniczymi trasami przez Chorwację, Bośnię i Hercegowinę. Następnie przyjazd do 
Szybenika – przepięknego chorwackiego miasteczka położonego nad zatoką. Spacer zabytkową starówką 
i zwiedzanie m.in. jednej z najpiękniejszych budowli Dalmacji – Katedry Św. Jakuba.  Obiadokolacja i nocleg 
w Medjugorje.
Dzień 3, 13.09.2020 MEDJUGORJE
Śniadanie, dzień w Medjugorje poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. W kościele Św. Jakuba 
zobaczymy witraże ukazujące 14 scen z życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z objawieniami. Udział 
w Mszy Świętej. Wejście na Górę Objawień – miejsca pierwszych objawień gdzie Matka Boża przekazała 
Widzącym orędzie pokoju. Zgodnie z relacją sześciu widzących, objawienia te utrzymują się do dziś. 
U podnóża góry znajduje się jeszcze jedno miejsce objawień, na którym postawiono Niebieski Krzyż. Udział 
w wieczornym programie modlitewnym sanktuarium.  Czas pobytu w tym miejscu owocuje często osobistą 
przemianą serc pielgrzymów. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4, 14.09.2020 DUBROWNIK
Śniadanie, dzień w Medjugorje poświęcony modlitwom.
*Dla chętnych wyjazd do Dubrownika, zwanego perłą Adriatyku. Dubrownik to jedno z najpiękniejszych 
chorwackich miast, średniowieczny klejnot południowej Dalmacji, wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Zabytkowego UNESCO. Obejrzymy  z przewodnikiem miejskim: bas�ony i baszty z X-XV w., 
pałace, odwach z wieżą zegarową, gotycki klasztor Franciszkanów MalaBraca, najstarszą  aptekę w Europie 
(od 1317 roku), gotycki klasztor Dominikanów, renesansowy kościół św. Spasa, barokowy kościół św. Vlaha 
(Błażeja – patrona Republiki Dubrownickiej), wielką studnię Onofria i wiele innych zabytkowych budowli. 
Następnie czas wolny na indywidualny spacer oraz drobne zakupy. Powrót do Medjugorie na nocleg. 
Obiadokolacja.
Dzień 5, 15.09.2020 RIWIERA MAKARSKA
Śniadanie, dzień w Medjugorje poświęcony modlitwom.
*Wycieczka fakultatywna – po śniadaniu wyjazd  na wypoczynek nad  wybrzeże Adriatyku na  Riwierze 
Makarskiej, pobyt  nad morzem.  Dodatkowo dla chętnych rejs po Adriatyku z obiadem na statku.  
Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje. 
Dzień 6, 16.09.2020 WODOSPADY  KOĆUŠA  -TIHALINA
Wczesne wyjście na Drogę Krzyżową na Górze Krizevac*. Śniadanie, czas wolny na indywidualną modlitwę.  
Przejazd nad  Wodospady Koćuša. Następnie udamy się do Tihaliny, gdzie w kościele znajduje się  piękna 
figura Matki Bożej wskazana przez widzących jako najbardziej podobna do Matki Bożej, którą widzą. Msza 
Święta.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.
Dzień 7, 17.09.2020 RIWIERA MAKARSKA
Śniadanie, dzień w Medjugorje poświęcony modlitwom.
*Wycieczka fakultatywna – po śniadaniu wyjazd  na wypoczynek nad  wybrzeże Adriatyku na  Riwierze 
Makarskiej, pobyt  nad morzem.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.
Dzień 8, 18.09.2020 TROGIR
Śniadanie, Przejazd do Trogiru, gdzie zobaczymy starówkę, która jest wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, wejdziemy do  Katedry św. Wawrzyńca, zobaczymy z zewnątrz Pałac Rektorów, loggię 
miejską, twierdzę Kamerlengo, Msza Św.  Przejazd w okolicę Zagrzebia. Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 9, 19.09.2020
Śniadanie, Msza Święta w hotelu, następnie całodniowy przejazd do Polski, planowany powrót około 
godziny 22:00.

Cena nie zawiera: 
XxObowiązkowych opłat programowych płatnych
Xxw autokarze u pilota 25 €
XxDwóch wycieczek fakultatywnych (min. 15 osób)
XxXxxDubrownik 20 €
XxXxxRiwiera Makarska10 € + dopłata do rejsu
XxXxxz obiadem na statku 20 €
XxNapojów do kolacji w hotelach tranzytowych

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelach *** (pokoje 2,3 
XXos.), hotel  tranzytowy z basenami termalnymi
XXWyżywienie wg programu (śniadania
XXi obiadokolacje)
XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXUbezpieczenie TU Europa 
XXSkładkęna Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 550 zł

38



przyjacielem Sylasem oraz ruiny  trzech wielkich bazylik chrześcijańskich, bardzo dobrze zachowany 
amfiteatr, łaźnie i inne. Przejazd do Lidii, gdzie św. Paweł ochrzcił pierwszą Europejkę Lidię - bogobojną 
kobietę, która handlowała purpurą. Msza św. przy kościele - babtysterium, nad brzegiem rzeki Stygmon, 
zwanej drugim Jordanem. Po mszy świętej pojedziemy do miasta Kavala, które w czasach Apostoła Pawła 
nazywane było Neapoli. Kavala to miasto portowe, do którego po raz pierwszy zawitał św. Paweł w Europie. 
Przejdziemy do miejsca upamiętniającego zejście ze statku Apostoła Pawła na kontynent europejski. 
Zobaczymy przepiękną mozaikę obok kościoła św. Mikołaja. Odczytanie fragmentu z Dziejów Apostolskich. 
W mieście zobaczymy również bardzo dobrze zachowany akwedukt z czasów Sulejmana Wielkiego, 
Cytadelę oraz liczne domy bogatych handlarzy tytoniem z XVIII wieku.
Dzień 5, 20.09.2020 METEORY - KALAMBAKA
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd na Meteory - centrum klasztornego zawieszonego w chmurach, 
ósmy cud świata wpisany na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Po drodze zatrzymamy się w 
Wąwozie Tempi, gdzie odwiedzimy wykuty w skale kościółek św. Paraskievi, która w Grecji jest patronką 
osób niewidomych. Obok kościoła znajduje się święte źródełko z wodą, która ma właściwości lecznicze. 
Przejedziemy przez miasto Laryssa, Trikala i zatrzymamy się w miasteczku Kalambaka, u stóp Meteor, gdzie 
zawitamy do pracowni ikon bizantyjskich. W pracowni zapoznamy się z procesem pisania ikon. W sklepie, 
obok pracowni, możliwość zakupu ikon bizantyjskich oraz ikon pisanych na potrzeby Polaków (św. Jan Paweł 
II, Matka Boska Częstochowska, św Wojciech, Ojciec Pio i inne). Główny punkt naszego programu to 
klasztory zbudowane na słupach skalnych. Z dwudziestu czterech klasztorów powstałych w XIV-XVI wielu 
pozostało tylko sześć klasztorów. Wszystkie te klasztory zobaczymy z pokładu naszego autokaru, 

XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 430 zł  zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni przed 
Xxrozpoczęciem pielgrzymki. 

Dzień 1, 16.09.2020 RIWIERA OLIMPIJSKA
Spotkanie przy Katedrze Szczecińskiej. Przejazd na lotnisko w Berlinie i przelot do Salonik. Przejazd na 
Riwierę Olimpijską. Wypoczynek nad morzem.  Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2, 17.09.2020 VERIA - SALONIKI
Po  śniadaniu wyjazd do Veria - starożytna Berea. Przejedziemy przez urodzajne ziemie starożytnej 
Macedonii podziwiając największe w Grecji uprawy brzoskwiń i moreli. W mieście Veria zatrzymamy się 
przy tzw. bemie czyli miejscu gdzie Apostoł Paweł przemawiał do mieszkańców miasta. Zobaczymy ciekawą 
mozaikę przedstawiająca św. Pawła i jego pomnik. Przy bemie zostanie odprawiona Msza święta. Z Verii 
przejedziemy do Salonik drugiego co do wielkości miasta w Grecji, liczącego około 1 miliona mieszkańców. 
W Salonikach zwiedzanie zaczniemy od Białej Wieży, która jest symbolem miasta i została zbudowana 
w czasach Sulejmana Wielkiego. Spacerkiem przejdziemy przez miasto gdzie zobaczymy Łuk Galeriusza, 
Rotundę oraz największą katedrę w Grecji pod wezwaniem św. Dimitra. W kościele znajdują się relikwie 
świętego oraz bardzo ciekawe katakumby gdzie został stracony św. Dimitr. Zobaczymy również Forum 
Romanum, gdzie prawdopodobne przemawiał do Tessaloniczan św. Paweł.
Dzień 3, 18.09.2020
Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg. 
* w tym dniu dla chętnych Grecki Wieczór. W programie pokazy tradycyjnych tańców greckich, w tym zorby, 
wspólne tańce, kolacja z winem i deserem. Powrót  do hotelu około godz. 24:00. Koszt 25 € od osoby.
Dzień 4, 19.09.2020 FILIPPI - LIDIA - KAVALA
Po śniadaniu wyjazd do miejsc, gdzie nauczał  święty Paweł. Przejedziemy  przez zielony, bardzo urodzajny, 
półwysep Chalkidiki do Filippi - starożytnego miasta, do którego zawitał Apostoł Paweł i gdzie założył 
pierwszą wspólnotę chrześcijańską. Zobaczymy miejsce gdzie był  więziony Apostoł Narodów ze swoim 

Cena: 3150 zł

Pielgrzymka do Grecji " Śladami św. Pawła"
16 - 23.09.2020
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zatrzymamy się również w miejscach widokowych aby zrobić ciekawe zdjęcia. Jeden z klasztorów 
odwiedzimy wewnątrz, gdzie będziemy podziwiać architekturę bizantyjską, liczne ikony, stare biblie, 
naczynia liturgiczne i inne. Przejazd do Kamena Vourla - urokliwego miasteczka położonego nad brzegiem 
Morza Egejskiego. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Wieczorny spacer promenadą wzdłuż morza, 
gdzie mamy liczne tawerny, puby, kafejki, sklepy, dla chętnych wieczorne kąpiele w morzu.
Dzień 6, 21.09.2020
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja.
Dzień 7, 22.09.2020SKIATHOS
Śniadanie. Wyjazd na urokliwą zieloną wyspę Skiathos , gdzie kręcono ujęcia do filmu "Mammamia". Na 
wyspie zatrzymamy się na plaży Koukounaries ze złotym piaskiem. Plaża zaliczana do jednych z dziesięciu 
najpiękniejszych plaż na świecie.Około 2 godzin czasu wolnego na plażowanie i sporty wodne. Następnie 
popłyniemy wzdłuż wyspy podziwiając liczne plaże i przyrodę. Zatrzymamy się w stolicy wyspy, która też 
nazywa się Skiathos. W miasteczku zobaczymy twierdzę Bourdzi, wzgórze Zegarowe, dom-muzeum 
wielkiego greckiego pisarza  Papadiaman�sa oraz ciekawą wyspiarską architekturę z licznymi egzotycznymi 
kwiatami. Na statku dla uprzyjemnienia podróży mamy dwa programy, w jedną stronę Ouzo Party, w drodze 
powrotnej  Metaxa Party. Pokazy tańców, degustacja ouzo i metaxy oraz wspólna zabawa. Powrót do hotelu 
na obiadokolację. 
Dzień 8, 23.09.2020 ATENY
Po wczesnym śniadaniu (boxy) przejazd do Aten. W Atenach zwiedzanie zaczniemy od stadionu 
Kalimarmaro, na którym odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie w 1896 roku. Zwiedzimy 
Akropol, gdzie będziemy podziwiać budowle antyku: Propyleje, Parthenon,  świątynię Nike, Erechtejon, 
świątynię Zeusa Olimpijskiego oraz teatr Dionysiosa. Pod Akropolem zatrzymamy się koło Areopagu, gdzie 
nauczał św. Paweł. Transfer na lotnisko, przelot  i powrót do Szczecina.

Cena nie zawiera: 
XxBiletów wstępu, przewodników lokalnych, opłaty 
Xxturystycznej, innych wydatków programowych
Xx90 €
XxNapojów do obiadokolacji
XxDopłaty do bagażu rejestrowanego o wadze
Xxdo 20 kg  w kwocie 360 zł. Decyzja o dopłacie
Xxza bagaż rejestrowany w dniu zapisu.
XxWstępu na Wieczór Grecki 25 €

Cena zawiera: 
XXPrzelot samolotem Berlin-Saloniki oraz Ateny-
XXBerlin, bagaż podręczny o wymiarach
XX56cm x 45cm x 25cm  
XXTransfer z/na lotnisko, 
XXTransport autokarem/busem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelach w pok. 2,3 os.
XXWyżywienie wg programu (śniadania 
XXi obiadokolacje)
XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXUbezpieczenie TU Europa, Składkę na 
XXTurystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 630 zł
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1000 zł 
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xx  przed rozpoczęciem pielgrzymki.

Cena: 1670 zł

Pielgrzymka Warmia – Mazury – Litwa
Jasna Góra (udział w pielgrzymce Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej)

Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie
19 - 26.09.2020
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Rynku Starego Miasta z Katedrą Świętojańska, Domem Kopernika, Ruinami zamku krzyżackiego. Przejazd do 
Gietrzwałdu, na obiadokolację i nocleg w Domu Pielgrzyma.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 2, 20.09.2020 ŚWIĘTA LIPKA
Msza św. Śniadanie i wykwaterowanie, Przejazd do Świętej Lipki. Sanktuarium Matki Bożej, udział 
w koncercie organowym. Instrument unikalny w skali światowej z ruchomymi figurami, przejazd w 
okolice Augustowa na obiadokolację i nocleg.
Dzień 3, 21.09.2020 STUDZIENICZNA - WILNO
Po śniadaniu przejazd do Studzienicznej – sanktuarium Matki Bożej z cudownym wizerunkiem, położonym 
wśród wód Pojezierza Suwalskiego. Obok sanktuarium znajduje się studzienka z cudownym uzdrawiającym 
źródłem. Następnie przejazd przez miejscowość Giby, miejsce pamięci pomordowanych Polaków w czasie 
tzw. Obławy Augustowskiej. Przejazd do Sejn – stolicy historycznego biskupstwa sejneńskiego 
z sanktuarium Matki Bożej w dawnym podominikańskim klasztorze i kościele. Następnie przejazd do Wilna 
na kolacje i nocleg w Wilnie
Dzień 4, 22.09.2020 WILNO
Po śniadaniu zwiedzanie Wilna z miejscowym przewodnikiem, rozpoczniemy od Mszy św. w Ostrej Bramie. 
Następnie przejdziemy Starówką Wileńską: Cerkiew Ducha świętego, kościół św. Kazimierza – zwieńczony 
koroną Jagiellonów, Cela Konrada. Następnie przejdziemy ulicą Zamkową wśród przepięknych kamienic do 
katedry św. Stanisława i św. Heleny. W katedrze zwiedzimy kaplicę św. Kazimierza z relikwiarzem księcia. 
Katedra była świadkiem wielkich wydarzeń w historii Polski. Uniwersytet Wileński z dziedzińcami 
i kościołem Św. Janów. Czas wolny. Dalsze zwiedzanie: zaułek bernardyński z Muzeum Mickiewicza; Góra 
Trzech Krzyży, z której zobaczymy piękną panoramę wileńskiej starówki; dzielnica Republiki Zarzeczańskiej 
(Uzupio). Na koniec odwiedzimy najpiękniejszy kościół Wilna pw. św. Piotra i Pawła. Obiadokolacja. Powrót 
do hotelu, nocleg.
Dzień 5, 23.09.2020 WILNO
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem, dalsze zwiedzanie Wilna: przejazd na Rosse i zwiedzanie cmentarza 
na którym spoczywa serce Marszałka Piłsudskiego oraz wielu wybitnych Polaków – mieszkańców polskiego 
Wilna. Odwiedzimy klasztor sióstr Jezusa Miłosiernego, w którym namalowany został pierwszy obraz Jezusa 
Miłosiernego wg wizji siostry Faustyny. Znajduje się on obecnie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego obok 
wileńskiej starówki, gdzie odprawimy Mszę św. Następnie odwiedzimy polski kościół św. Ducha. Zjemy 
obiadokolację w jednej z wileńskich restauracji i wrócimy na nocleg do hotelu.
Dzień 6, 24.09.2020 TROKI
Po śniadaniu pojedziemy do Trok – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego – siedziby Księcia 
Witolda. W Sanktuarium Matki Boskiej Trockiej odprawimy Mszę św. Następnie zwiedzimy zamek Witolda, 
zobaczymy domy Karaimów oraz zjemy ich największy przysmak – kibiny. Po przerwie udamy się do Polski. 
Po drodze odwiedzimy piękne sanktuarium MB w Różanymstoku i dojedziemy do Świętej Wody na 
obiadokolację i nocleg.
Dzień 7, 25.09.2020 CZĘSTOCHOWA
Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do 
Białegostoku. Nawiedzenie sanktuarium bł. Ks. Michała Sopoćki. Przejazd do Częstochowy. Obiadokolacja. 
Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze. Początek pielgrzymki Archidiecezji Szczecińsko – 
Kamieńskiej, udział w Apelu Jasnogórskim.
Dzień 8, 26.09.2020
Śniadanie we własnym zakresie. Godz. 9.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Wyjazd i przejazd do 
Choszczna / Szczecina. Zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.
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Dzień 1, 19.09.2020 TORUŃ - GIETRZWAŁD
Spotkanie przy Katedrze w Szczecinie o godz. 4.00. Godz. 4:15 wyjazd ze Szczecina, przejazd do Choszczna
( zbiórka godz. 5:45 ) i następnie przejazd w kierunku Torunia. Nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, Msza św. i zwiedzanie. Przejazd do centrum. Zwiedzanie 

Uwagi: 
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 500 zł  
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXOpiekę pilota
XXUsługę przewodnika
XXNoclegi Hotel / Pensjonat / Dom Pielgrzyma * 
XX– pokoje 2-4-osobowe z łazienkami (łazienki 
XXmogą być na korytarzu)



Cena: 2300 zł
+ bilet lotniczy

Pielgrzymka na Sycylię i Wyspy Liparyjskie
28.09 - 05.10.2020

Dzień 1, 28.09.2020 KATANIA
Spotkanie przy katedrze w Szczecinie. Przejazd na lotnisko w Berlinie i przelot do Katanii. Po wylądowaniu 
zwiedzanie Katanii: słynna Fontanna Słonia, spacer po zbudowanej z lawy Via Etnea, Katedra św. Agaty, 
teatr rzymski. Nawiedzenie klasztoru benedyktynów. Msza św. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2, 29.09.2020  SYRAKUZY
Śniadanie. Syrakuzy, nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej, Następnie zwiedzanie parku 
archeologicznego z Teatrem Greckim oraz tzw. Ucho Dionizosa, wyspa Ortygia z katedrą i fontanną Arteuzy, 
oraz kościół św. Łucji ze słynnym obrazem Caravaggia. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 3, 30.09.2020 AGRIGENTO
Śniadanie, po którym przejazd do Agrigento, Doliny Świątyń, największego centrum archeologicznego na 
Sycylii, założonego w VI w. przed Chrystusem: świątynie Zeusa, Hery, Heraklesa oraz Zgody. Krótki czas wolny 
na wypoczynek na plaży. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4, 01.10.2020 PALERMO
Śniadanie. Przejazd na Monte Pellegrino - Msza święta w Sanktuarium św. Rozalii. Spacer do pomnika św. 
Rozalii. Przejazd do Palermo. Spacer śladami św. Rozalii po Starym Mieście, Pałac Normanów, Porta Nuova, 
Plac Wstydu, Porta Felice. Zwiedzanie katedry i modlitwa przy srebrnym sarkofagu patronki - św. Rozalii
z Palermo. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5, 02.10.2020 MONREALE - CEFALU
Śniadanie, po którym przejazd do Monreale, nawiedzenie największej bazyliki normandzkiej na Sycylii 
pokrytej ponad 6 tys. m2 złotych mozaik. Przejazd do Cefalu – miejscowości rybackiej nad którą 
niepodzielnie góruje XII w. katedra. W absydzie katedry znajdziemy Mozaikę Chrystusa Pantokratora. 
Przejazd do hotelu, krótkie plażowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień6, 03.10.2020 WYSPY LIPARYJSKIE
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek nad morzem. 
Dla chętnych wycieczka fakultatywna całodniowa. Rejs na Wyspy Liparyjskie (Lipari oraz Vulcano – 
w programie krótkie zwiedzanie wysp oraz kąpiel w naturalnym, siarkowym błocie wulkanicznym). 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
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XXWyżywienie 2 x dziennie wg. programu
XXUbezpieczenie TU Europa, składka na TFG
XXWydatki programowe



Xxrezygnacji – 3% wartości pielgrzymki, 
Xxubezpieczenia   od chorób przewlekłych

Xxi obiadokolacje)
XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXUbezpieczenie TU Europa
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 630 zł
XxDokumenty potrzebne w podróży – ważny dowód osobisty lub paszport
XxProgram ramowy. Kolejność zwiedzania oraz godziny lotów mogą ulec zmianie
XxWyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 30 osób.
XxKolejność wpłaty zaliczki 30% decyduje o kolejności wsiadania do autokaru

Warunki płatności:
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1000 zł zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 
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Cena: 4250 zł

Pielgrzymka piesza do San�ago de Compostela 
30.09 - 09.10.2020

Cena nie zawiera: 
XxBiletów wstępu, innych wydatków 
Xxprogramowych 80 €
XxRejsu na Wyspy Liparyjskie
XxNapojów do obiadokolacji
XxDodatkowego ubezpieczenia od kosztów 

Cena zawiera: 
XXPrzelot samolotem 
XXTransfer z/na lotnisko, 
XXTransport autokarem/busem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu (śniadania

Dzień 7, 04.10.2020 ETNA - TAORMINA
Śniadanie. Wjazd na Etnę (wjazd w zależności od stopnia erupcji wulkanu) największy czynny wulkan 
w Europie, możliwość dojazdu jeepami (za dopłatą) 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 obiadokolację i nocleg.
Dzień 8, 05.10.2020
Śniadanie Transfer na lotnisko. Przelot
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Cena nie zawiera: 
XxKosztów uczestnictwa w programie (bilety 
Xxwstępu, paszport pielgrzyma credencialu, 
Xxzwyczajowe napiwki) 20 €
XxNapojów do obiadokolacji
XxDodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
Xxrezygnacji – 3% wartości pielgrzymki, 
Xxubezpieczenia   od chorób przewlekłych

Cena zawiera: 
XXBilety lotnicze w dwie strony, bagaż podręczny
XXi rejestrowany do 20 kg
XXTransport autokarem klasy turystycznej lub 
XXbusem, a na trasie przewóz bagażu
XXZakwaterowanie w hotelach
XXi pensjonatach (pokoje 2,3 os. z łazienkami) 
XXWyżywienie wg programu (śniadania
XXi obiadokolacje)

Dzień 1, 30.09.2020

Spotkanie przy Katedrze w Szczecinie. Transfer na lotnisko w Berlinie. Przelot do Hiszpanii, a następnie 

przejazd w okolice León. Nocleg w hotelu. 

Dzień 2, 01.10.2020 Czas wędrówki: 5-6h Długość trasy: 20 km

Śniadanie. Przejazd na przełęcz O Cebreiro. Początek wędrówki w kierunku San�ago de Compostela.Msza 

św. polowa. Podejście na Alto da Poio, a następnie długie zejście do Triacastela. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja. 

Dzień 3, 02.10.2020 Czas wędrówki: 6-7h Długość trasy: 23 km

Śniadanie. Dalsza wędrówka. Przystanek w Samos. Wizyta w opactwie benedyktyńskim, którego początki 

sięgają VI w. Przejście do Sarria. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po mieście. 

Dzień 4, 03.10.2020 Czas wędrówki: 6-7 godzin Długość trasy: 25 km

Śniadanie. Wędrówka przez Galicję - najbardziej zielony teren Hiszpanii do Portomar�n. Msza św. 

w romańskim kościele Santa Nicolas. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 5, 04.10.2020 Czas wędrówki: 5-6 godzin Długość trasy: 24 km

Śniadanie. Łagodne podejście prowadzące do Serrade Ligonde. Po drodze krótkie przystanki w wioskach 

Gonzar czy Ventas de Narón. Nawiedzenie kościołów w Castromaior i Eirex. Msza św. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 6, 05.10.2020 Czas wędrówki: 7 godzin Długość trasy: 29 km

Śniadanie. Wędrówka przez malutkie wioski Casanova i Leboreiro. Krótki postój w Melide. Następnie 

przystanek w Boente. Nawiedzenie kościoła pw. św. Jakuba. Msza św. Zakwaterowanie, obiadokolacja. 

Dzień 7, 06.10.2020 Czas wędrówki: 6-7 godzin Długość trasy: 18 km

Śniadanie. Wędrówka w kierunku San�ago de Compostela. Msza św. polowa. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja.

Dzień 8, 07.10.2020 Czas wędrówki: 4-5 godzin Długość trasy: 20 km

Wczesne śniadanie. Ostatnie kilometry wędrówki. Przybycie do San�ago de Compostela. Udział w mszy św. 

dla pielgrzymów. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny na indywidualną modlitwę. Obiadokolacja. 

Dzień 9, 08.10.2020

Zwiedzanie San�ago de Compostela. Msza św. Przejazd w okolice Porto, zwiedzanie miasta wieczorem lub 

w kolejnym dniu, w zależności od godziny wylotu. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.

Dzień 10, 09.10.2020

Śniadanie. Wylot do Polski.

XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXButelkę wody mineralnej na każdy dzień marszu
XXUbezpieczenie TU Europa
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 650 zł
XxWyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba 
Xxuczestników: 15 osób
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1300 zł  
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem
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Dzień 1, 4.10.2020         
Spotkanie przy katedrze w Szczecinie  o godz. 22.00 i nocny przejazd w kierunku Francji. 
Dzień 2, 5.10.2020
Przyjazd do hotelu w okolicach Paryża. Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 3, 6.10.2020 PARYŻ
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. W programie zwiedzanie m.in. : Kaplicy Cudownego Medalika - jedno 
z najsłynniejszych sanktuariów we Francji, miejsce objawienia Matki Boskiej św. Katarzynie Laboure. 
Następnie przejście pod Łuk Triumfalny, Pola Marsowe z Wieżą Eiffla, Dzielnica Łacińska, spacer Polami 
Elizejskimi, zwiedzanie Kościoła St É�enne du Mont (Szczepana ze Wzgórza) gdzie wykładali św. 
Bonawentura oraz św. Tomasz z Akwinu. Znajdują się tam również relikwie św. Genowefy- patronki Paryża. 
Godzinny rejs po Sekwanie. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4, 7.10.2020 PARYŻ
Śniadanie francuskie, zwiedzanie z zewnątrz Katedry Notre Dame następnie  Bazyliki Sacre Couer (Bazylika 
Najświętszego Serca) znajdującej się na Wzgórzu Montmarte. Wybudowana przez dwóch francuskich 
przemysłowców, którzy obiecali sobie, wybudować ją, jeżeli Paryż zostanie nietknięty podczas wojny 
francusko-pruskiej w 1870 roku. Spacer do Placu Vendome, wybudowanego jako pomnik chwały Ludwika 
XIV. Na środku placu znajduję się kolumna z pomnikiem Napoleona,  oraz budynek z nr 12, upamiętniający 
miejsce śmierci Chopina. Następnie przejazd w rejon  Normandii. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja 
i nocleg.
Dzień 5, 8.10.2020 LISIEUX

Rano, po śniadaniu przejazd do Lisieux, miasta św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Nawiedzenie Karmelu, gdzie 

znajduje się grób i relikwie Świętej, a następnie wizyta w domu rodziny Marten „Buissonnets” 

i w monumentalnej Bazylice, gdzie szczególnym kultem otaczana jest zarówno św. Teresa jak i Jej Rodzice, 

niedawno kanonizowani święci  Zelia i Ludwik Marten. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6, 9.10.2020 MONT SAINT MICHEL 

Śniadanie, przejazd do Mont Saint Michel, zwiedzanie opactwa benedyktynów Mont Saint Michel, 

wzniesionego na szczycie wyspy Mont Tombe, połączonej ze stałym lądem groblą oraz otoczonego 

wspaniałymi murami obronnymi. Następnie przejazd Doliną Loary do Chambord. Zamek Chambord. 

Najpiękniejszy i zdecydowanie najbardziej efektowny zamek spośród zamków nad Loarą. Najznakomitszy 

przykład francuskiego  renesansu: 126 m długości, 426 komnat, 282 kominki, 77 klatek schodowych oraz 

6 ogromnych wież. Ponad 5,5 ha powierzchni. Odwiedzany przez miliony turystów rocznie.  Obiadokolacja

i nocleg.  

Cena: 3700 zł

Pielgrzymka - Sanktuaria Francji 11 dni
         05 - 15.10.2020 
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Pielgrzymka do Armenii i Gruzji 12 dni
03 - 14.10.2020

Cena: 5200 zł

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 820 zł
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1200 zł zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 

Cena nie zawiera: 
XxObowiązkowych opłat programowych płatnych
Xxw autokarze u pilota 130 €
XxNapojów do obiadokolacji 
XxDodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
Xxrezygnacji – 3% wartości pielgrzymki, 
Xxubezpieczenia od chorób przewlekłych

Cena zawiera: 
XXTransport autokarem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelach (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu (śniadania
XXi obiadokolacje)
XXOpiekę polskojęzycznego pilota
XXUbezpieczenie TU Europa, składkę na 
XX  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Dzień 7, 10.10.2020 ROCAMADOUR - LOURDES
Śniadanie, przejazd do Lourdes. Po drodze zwiedzanie Sanktuarium w Rocamadour, najważniejszego 
ośrodka pielgrzymkowego w średniowiecznej Europie. Położonego u stóp Masywu Centralnego na prawym 
brzegu rzeki Alzou, sprawia wrażenie przyczepionego do skał. Dalsza droga do Lourdes. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja oraz wieczorna Msza św., procesja z lampionami w Lourdes, nocleg. 
Dzień 8 i 9, 11 - 12.10.2020 LOURDES
Śniadanie, pobyt w Lourdes odwiedzenie  m .in. czterech Bazylik na terenie Sanktuarium oraz miejsc 
związanych ze Św. Bernade�ą, Msza św. obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 10, 13.10.2020 LA SALETTE
Śniadanie. wyjazd do La Sale�e. Miejsca objawień Matki Bożej. Obiadokolacja i nocleg  w Domu Pielgrzyma 
na szczycie francuskich Alp w miejscu objawień.
Dzień 11, 14.10.2020 LA SALETTE - ARS
Śniadanie, zwiedzanie La Sale�e, nawiedzenie sanktuarium związanego  z objawieniami Matki Bożej z 1846 
roku. W miejscu objawienia (ok. 1750 m n.p.m.) wytrysnęło źródło. Płynie ono od dnia objawienia bez 
przerwy, aż do dnia dzisiejszego. Msza św.  i przejazd do Sanktuarium św. Jana - Marii Vianney w Ars. 
W przeszklonym relikwiarzu w bocznej kaplicy umieszczono ciało świętego Jana. Znajduje się tu  XII-wieczny 
kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Przejazd do hotelu w okolicy Besancon obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 12, 15.10.2020 

Śniadanie wykwaterowanie z hotelu, przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych. 
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Dzień 1, 03.10.2020 ERYWAŃ
Spotkanie na placu katedralnym w Szczecinie,wyjazd do Berlina lub Poznania na lotnisko. Przelot do 
Erywania. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2, 04.10.2020  ERYWAŃ - FABRYKA ARARAT 
Śniadanie. Zwiedzanie zaczniemy od wycieczki  po Erywaniu. Zobaczymy najważniejsze zabytki stolicy 
Armenii, odwiedzając m.in. : Plac Republiki oraz Kaskadę z rzeźbą światowej sławy artysty – Fernandno 
Botero i pomnik Matki-Armenii, skąd rozpościera się imponujący widok na świętą górę Ararat.  Odwiedzimy 
również fabrykę Yerevan Brandy, wraz z degustacją tego legendarnego napoju.Odwiedzimy Wernisaż – targ 
pamiątek, dzieł sztuki, położony w jednej z uliczek Erywania.Uroczysta kolacja w restauracji z muzyką na 
żywo. Nocleg. 
Dzień 3, 05.10.2020 ERYWAŃ - MATENADARAN - GEGHARD-GARNI - ERYWAŃ
Śniadanie w hotelu. Wizyta w Matenadaranie - muzeum, w którym zgromadzono najważniejsze zabytki 
piśmiennictwa ormiańskiego. Są tutaj przepiękne starodruki, dokumenty , ormiańskie biblie i rękopisy z V 
wieku naszej ery! Wszystko zamknięte w betonowym budynku, który według architektów jest w stanie 
przetrwać nawet wybuch atomowy. Zwiedzających wita posąg Mesropa Masztoca (twórcy alfabetu 
ormiańskiego). Dalej udamy się na wycieczkę do jednej z głównych atrakcji turystycznych Armenii – 
wykutego w skale klasztoru Geghard oraz pogańskiej świątyni Garni pochodzącej z I w n.e. - obiektu 
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uważa się również, że to właśnie w kompleksie 
Geghard trzymana była Święta Włócznia , przywieziona do Armenii przez apostoła św. Tadeusza w I wieku. 
Dodatkowo wybierzemy się na wycieczkę samochodami z napędem 4x4, aby zobaczyć wspaniałe formacje 
wulkaniczne -  "Symfonia kamieni". Na kolacje udamy się do prywatnego domu w Garni, z którego 
rozpościera się niesamowity widok na świątynię. Gospodarze pokażą nam jak przygotować ormiański, 
płaski chleb "Lavash" ztandoori, który następnie skosztujemy. Powrót do Erywania. Nocleg.
Dzień 4, 06.10.2020  ERYWAŃ - CHOR WIRAP - ECZMIADZIN - ZWARTNOC - ERYWAŃ
Śniadanie w hotelu. Trasa kolejnej wycieczki prowadzi przez równiny Ararat, gdzie dopłynęła Arka Noego 
i według legendy było to pierwsze miejsce, w którym Noe zasadził winorośl po tym, jak zszedł z arki.  
Zatrzymamy się również w średniowiecznym  klasztorze Khor Virapi, jeśli pozwoli na to pogoda, będziemy 
mieli wyjątkowy widok na całą równinę. Przejazd do Eczmiadzynu – centrum ormiańskiego chrześcijaństwa. 
Legenda głosi, że miejsce budowy świątyni wskazał sam Chrystus. Nazwa świątyni tłumaczona jest jako 
„miejsce zstąpienia Syna Jednorodzonego“.  Zwiedzanie głównej katedry oraz muzeum z relikwiami 
(pierwszy kościół zbudowano tu w 301 roku). Przejazd w kierunku Zwratnac: znajduje się ok 15 km od 
Erewania. Są tu ruiny katedry, które zostały wpisane w roku 2000 na światową listę UNESCO. Kompleks 
katedralny został wzniesiony z kamienia wulkanicznego ok. 643 roku przez katolikosa Nersesa.  W tutejszym 
muzeum można zobaczyć  liczne pozostałości archeologiczne. Powrót do Erywania.Kolacja w restauracji. 
Nocleg.
Dzień 5, 07.10.2020 ERYWAŃ - SEWAN - DILIŻAN - TBILISI
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Gruzji. Pierwszy przystanek po drodze to półwysep jeziora Sevan – jednego 
z największych jezior ulokowanych tak wysoko nad poziomem morza na świecie (1900 m n.p.m.), które 
często określane jest mianem "Perły Armenii". Przy odrobinie szczęścia, będziemy świadkami zmiany 
kolorów wody. Zwiedzanie klasztoru Sewanawank. Dalej wybierzemy się w podróż do pięknej doliny 
otoczonej górami Małego Kaukazu. W miejscowości wypoczynkowej Dilijan udamy się na spacer po 
zabytkowej ulicy, przy której ulokowane są budynki pochodzące z XIX wieku,w których można odnaleźć 
warsztat ceramiczny oraz pracownię snycerzy. Przejazd do granicy w Sadachlo. Zmiana autokaru
i przewodnika. Przyjazd do Tbilisi.  Kolacja w restauracji. Nocleg.
Dzień 6, 08.10.2020 TBILISI
Po śniadaniu  zwiedzanie Tbilisi, jednego z najstarszych miast na świecie: cerkiew Metechi z XIII w., tuż obok 
cerkwi, usytuowany jest pomnik założyciela miasta – króla Wachtanga Gorgasali. Przejazd kolejką linową na 
wzgórze miasta. Zwiedzimy: Twierdzę Narikala, a także wzgórze z Pomnikiem Matki Gruzji. Spacer do 
Abanotubani, tradycyjne łaźnie siarkowe. Zobaczymy cerkwie Sioni i Anczischa� (VI – VII w.). Przejazd przez 
centrum miasta - Plac Wolności  ze złotym pomnikiem św. Jerzego – patrona Gruzji i Aleją S. Rustawelego. 
Na ulicy Rustaweli toczy się główny nurt życia miasta, to przy niej znajduje się wiele ważnych dla miasta 
budynków i urzędów….. Przy niej zebrały się wszystkie najważniejsze budynki, niezliczona ilość kafejek, 
sklepów z pamiątkami, straganików...Kolacja w tradycyjnej restauracji  z pokazem gruzińskich tańców 
ludowych i śpiewów. Nocleg.
Dzień 7, 09.10.2020 TBILISI - MCCHETA - KAZBEGI - GUDAURI
Śniadanie. Ruszamy Gruzińską Drogą Wojenną w kierunku północnym. Wizyta w duchowym centrum 
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gruzińskiego prawosławia Mchcecie - starożytnej stolicy i centrum religijnego Gruzji liczącego 3000 lat. 
Mccheta jest jednym z najstarszych miast Gruzji, położona na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych.  
Na miejscu zobaczymy wpisane na listę UNESCO: Monastyr Dżwari (VII w.) i katedrę Sve�tskhoveli (XI w.), 
w której przechowywanych jest wiele skarbów wiary i m. in. szaty Chrystusa. Czas wolny na zakupy na 
lokalnym bazarze. Dalsza droga wije się serpentynami. Przekroczenie Przełęczy Krzyżowej – 2395 m n.p.m. 
Gruzińska Droga Wojenna prowadzi z Tbilisi przez Wielki Kaukaz aż do Władykaukazu, łącznie liczy 208 
km.Przyjazd do Stepancminda (Kazbegi) – miasteczko jest najpopularniejszym celem wypraw na 
Gruzińskiej Drodze Wojennej. Wjazd jeepami do cerkwi Świętej Trójcy z XIV-w,  położonej w pobliżu wioski 
Gerge� u stóp Góry Kazbek (5047m n.p.m.) na wysokości 2170 m n.p.m. Powrót do Gudauri. Kolacja
w hotelu. Nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 8, 10.10.2020 GUDAURI - ANANURI - CHATEAU MUCHRANI - BAKURIANI
Śniadanie. Wyjazd do Bakuriani. Po drodze oglądamy wspaniałą twierdzę Ananuri (XVI-XVII w.) ( w późnym 
średniowieczu mieściła się tutaj rezydencja książąt Aragvskich eristawów), położoną nad ogromnym 
zbiornikiem wodnym Zhinvali. Dalej zatrzymamy się w pałacu - winiarni Chateau Mukhrani 
(h�p://chateaumukhrani.com/en/home) – gdzie będziemy mieli okazję skosztować wyśmienitego, 
regionalnego wina - degustacja 4 rodzajów wina.Gruzja jest ojczyzną wina i kolebką światowego 
winiarstwa.To właśnie endemiczne szczepy są podstawą sukcesu doskonałych win gruzińskich. W 2013 roku 
UNESCO wpisało metodę na listę światowego, niematerialnego dziedzictwa kultury. Przyjazd do Bakuriani. 
Zakwaterowanie. Kolacja w hotelu. Nocleg.
Dzień 9, 11.10.2020 BAKURIANI - CHERTWISI - WARDZIA - BAKURIANI
Po śniadaniu przejazd do wydrążonego w skale, imponującego miasta-klasztoru Wardzia. Po drodze 
przystanek przy pochodzącej z początków naszej ery twierdzy Chertwisi, gdzie według legendy dotarł 
Aleksander Macedoński. Wardzia był ważnym centrum religijno-politycznym, była twierdzą nie do zdobycia 
i dodatkowo miastem ukrytym w skałach. Chroniła gruzińskie tereny przed wieloma najazdami 
muzułmańskich wojsk. Zniszczyło ją trzęsienie ziemi w 1283 roku. Część twierdzy zawaliła się i wpadła do 
rzeki Kura, odsłonięte zostało jej wnętrze schowane dotąd przed oczyma wrogów, a system nawadniający 
zniszczony. Miasto częściowo odbudowano, ale przestało ono pełnić funkcje obronne, zostało już tylko 
klasztorem. Do kompletnego upadku skalnego miasta przyczynili się Persowie, którzy w XVI wieku pokonali 
walczących tu Gruzinów i splądrowali klasztor. Powrót do Bakuriani. Kolacja w hotelu. Nocleg.
Dzień 10, 12.10.2020 BAKURIANI - BORDŻOMI - BATUMI
Po śniadaniu  wykwaterowanie z hotelu.  Przejazd przez malownicze tereny górskie Mesche�i do Bordżomi. 
Po przyjeździe do Bordżomi wizyta w parku zdrojowym i możliwość testowania słynnej  wody mineralnej. 
Miasto zostało założone w 1829 roku. W  XIX wieku odkryte zostały chlorkowo-wodorowo-węglanowo-
sodowo-wapniowe wody mineralne, mające leczniczy wpływ na drogi żółciowe i choroby przewodu 
pokarmowego. W czasach sowieckich miasto zyskało status modnego uzdrowiska. Przejazd do Batumi. 
Batumi “Gruziński Singapur” najsłynniejszy kurort w Gruzji. Perełką tego nadmorskiego miasta jest jego 
wspaniały nadmorski park, ciągnący się wzdłuż całej północno-zachodniej części stolicy Adżarii. Krótki  
spacer po nadmorskim bulwarze, rzeźba Ali i Nino, wieża chachy, Latarnia morska, Wieża Alfabetu, Plac 
Agronautów z posągiem Medei, Zegar astronomiczny. Czas wolny. Zakwaterowanie. Kolacja w hotelu. 
Nocleg.
Dzień 11, 13.10.2020 KUTAISI - GELATI - BAGRATI
Po śniadaniu  wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Kutaisi, które opisane zostało w mitologii greckiej jako 
miasto Ai w Kolchidzie. To z tym miejscem wiąże się opowieść o czarodziejce  Medei i o wyprawie Jazona 
i Argonautów po złote runo,  w postaci skóry baranka, który był symbolem władzy. Przyjazd do Kutaisi. 
Zwiedzanie położonego w malowniczym wąwozie, doskonale zachowanego średniowiecznego monastyru 
Gela� (na liście UNESCO) – niegdyś ważnego centrum kulturalnego, religijnego i naukowego, miejsca 
narodzin gruzińskiej myśli renesansowej. Zwiedzanie katedry Bagra� z XI w – symbolu zjednoczenia 
kraju.Zakwaterowanie. Kolacja w hotelu. Nocleg.
Dzień 12, 14.10.2020
Przygotowanie do powrotu do Polski, ok. godz. 4.30 nad ranem  wyjazd na lotnisko, powrót do Berlina lub 
Poznania i transfer do Szczecina.
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej  8 dni
08 - 15.09.2020 oraz 17 - 24.11.2020

Cena: 3600 zł

Cena nie zawiera: 
XxNapojów do obiadokolacji

Cena zawiera: 
XXPrzelot samolotem w obie strony, bagaż 
XXpodręczny i rejestrowany
XXTransfer z/na lotnisko, 
XXTransport autokarem/busem klasy turystycznej
XXZakwaterowanie w hotelu ***/****
XX(pokoje 2,3 os.) 2 noclegi  w Tbilisi, 
Xx2 w Bakuriani, 1 w Gudauri, 1 w Kutaisi, 
XX1 w Batumi, 4 w Erywaniu
XXWyżywienie wg programu :  śniadania – 10
XX-  w hotelach;  kolacje - 11 – w tym kolacja
XXz winem  w tradycyjnej restauracji  z pokazem 
XXgruzińskich tańców i programem 
XXfolklorystycznym w Tbilisi i kolacja z pokazem 
XXfolklorystycznym w Erywaniu;
XXDegustacja 2 rodzajów koniaku  w Erywaniu, 
XXwytwórnia „ARARAT“
XXDegustacja 4 rodzajów wina w Chateau 
XXMukhrani
XXWarsztat przygotowania ormiańskiego  chleba 
XX"Lavash" z tandoori
XXTour samochodami  terenowymi w Kazbegi 
XX(4X4)
XXTour samochodami  terenowymi w Garni do 
XXkanionu „Symfonia Kamieni” (4X4)
XXBilety wstępu – Wardzia, Bordzomi,  
XXMatenadaran,  Garni,  Eczmiadzin, Zwartnoc
XXPrzejazd kolejką linową w Tbilisi
XXOpiekę pilota / przewodnika w języku polskim
XXw Gruzji i Armenii
XX1 butelka wody (0,5l) dziennie /osoba
XXUbezpieczenie TU Europa 
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 330 $
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1550 zł 
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 



50

Jezusa w wielkoczwartkową noc - Gallicantu. Powrót do Hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4, 11.09.2020 / 20.11.2020 JERYCHO - M. MARTWE  
Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
w Qaser El–Yehud.  Jerycho – Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój pod sykomorą Zacheusza i na 
polu widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe (czas wolny na relaksacyjną kąpiel ok.
2 h).
Dzień 5, 12.09.2020 / 21.11.2020 SEBASTA - NABLUS (SYCHEM) - KANA - NAZARETxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Śniadanie. Przejazd do Sebasty – ruin miasta chluby Heroda Wielkiego. Wizyta w Nablusie przy studni  
Jakubowej. Wizyta w Kanie Galilejskiej – Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa (odnowienie sakramentu 
małżeństwa). Przejazd do Nazaretu – miasta, gdzie Jezus dorastał. Obiadokolacja i nocleg  w Nazarecie lub 
Tyberiadzie.
Dzień 6, 13.09.2020 / 22.11.2020 TYBERIADA - KANA - GALILEA - KAFARNAUM - JEZIORO GENEZARET
Śniadanie. Transfer na Górę Ośmiu Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabghi, 
miejsca gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. To tutaj Pan Jezus nakarmił 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet
i dzieci. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego Piotra. Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów Chrystusa. 
W Kafarnaum zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi, której fundamenty pamiętają pobyt Pana 
Jezusa w tym mieście. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Przerwa na tradycyjny lunch, rybę Świętego 
Piotra. Przejazd do Kany Galilejskiej – Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa, możliwość odnowienia 
sakramentu małżeństwa. Wjazd na Górę Tabor – miejsca gdzie Jezus przemienił się wobec uczniów
i rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Przejazd do Betlejem. Kolacja i nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 7, 14.09.2020 / 23.11.2020 JEROZOLIMA
Śniadanie. Wejście bramą Lwów do Starego Miasta w Jerozolimie. Przejście do kościoła św. Anny, obok 
Sadzawki Betesdy, dalej przez Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza, gdzie znajdują się dwie pierwsze 
stacje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki 
Pańskiej. Wejście na Golgotę. Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas 
wolny na zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę Płaczu. 
Powrót do Hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 8, 15.09.2020/ 24.11.2020 JAFFA - TEL AVIV - BERLIN
Śniadanie.  Przejazd do Jaffy, najstarszego miasta w Izraelu.  Nawiedzenie kościoła Świętego Piotra. Transfer 
na lotnisko w Tel Avivie, odprawa biletowo- bagażowa, przelot do Berlina. Powrót do Szczecina.XXXXX

Dzień 1, 08.09.2020 / 17.11.2020 POLSKA - IZRAEL
Spotkanie przy katedrze w Szczecinie, przejazd na lotnisko w Berlinie lub Poznaniu, odprawa bagażowo – 
biletowa, wylot do Tel Avivu. Przejazd do hotelu kolacja i nocleg w Betlejem.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Dzień 2, 09.09.2020 / 18.11.2020 HEBRON - BETLEJEM 
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy, miejsca gdzie Anioł Pasterzom obwieszczał nowinę o Narodzeniu 
Jezusa.  Przejazd do sklepu z dewocjonaliami, z możliwością zakupu pamiątek. Sklep prowadzony jest od lat 
przez palestyńskich Chrześcijan. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta
w Kościele Św. Katarzyny. Przejście do Groty Mlecznej – miejsca, gdzie najświętsza Maryja Panna karmiąc 
Jezusa uroniła kroplę mleka i grota stała się cała biała. Po południu dzień w Ain Karem. Wizyta w Kościele 
Nawiedzenia św. Elżbiety. Przejście do miejsca narodzin Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu. Obiadokolacja
i nocleg.
Dzień 3, 10.09.2020 / 19.11.2020 BETLEJEM
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Be�age – początek tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej. 
Kościół Pater Noster, gdzie znajdują się majolikowe tablice, upamiętniające modlitwę, której nauczył nas 
Chrystus – Ojcze Nasz.  Przejście na punkt widokowy, na Górze Oliwnej. Zejście do kościoła Dominus Flevit 
miejsca, gdzie Pan zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym – modlitwa Chrystusa w Getsemani 
– w Ogrójcu. Następnie wejdziemy do Bazyliki Wniebowzięcia NMP, z której Maryja została wzniesiona do 
nieba. Udamy się także na Górę Syjon, by nawiedzić kościół Zaśnięcia NMP. Nawiedzimy też wieczernik, 
gdzie Pan Jezus wraz z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę, podczas której ustanowił Sakrament 
Eucharys�i i Kapłaństwa. W tej Sali Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Synagoga, w której znajduje się Grób Króla Dawida.  Na koniec odwiedzimy miejsce, gdzie Piotr zaparł się 
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Pielgrzymka na Sri Lankę
18 - 28.11.2020

Cena: 7400 zł

Dzień 1, 18.11.2020 COLOMBO 
Spotkanie przy katedrze  w Szczecinie. Przejazd na lotnisko w Berlinie lub Warszawie.Przelot do Colombo. 
Zakwaterowanie w hotelu. W zależności od godziny przylotu możliwość wieczornego zwiedzania miasta. 
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2, 19.11.2020 COLOMBO - CHILAW - ANURADHAPURA 
Przejazd do Chilaw: katedra Matki Bożej z Góry Karmel, świątynia Munneswaram. Przejazd do starożytnej 
Anuradhapury, miasta, które przez 1400 lat pełniło funkcję stolicy Sri Lanki. To ogromne miasto było stolicą 
syngaleskiego królestwa od IV w.p.n.e., ale w 993 r. zostało całkowicie opuszczone. Zaczęła je wtedy zarastać 
dżungla. Anuradhapura odkryta została ponownie dopiero w 1820 r. przez brytyjską ekspedycję, a w 1982 r. 
wpisano ją na listę światowego dziedzictwa UNSESCO. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  XX
Dzień 3, 20.11.2020 ANURADHAPURA - MANNAR - ANURADHAPURA 
Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej Madhu - jest to rzymskokatolickie  sanktuarium maryjne  w dzielnicy 
Mannar na Sri Lance. Z ponad 400-letnią historią sanktuarium to stanowi centrum pielgrzymek dla 
katolików Sri Lanki.  W 2014 r. pielgrzymował tu Ojciec Święty Franciszek. Powrót do hotelu. Czas wolny. 
Obiadokolacja. Nocleg. 
Dzień 4, 21.11.2020 ANURADHAPURA - SIGIRIYA 
Przejazd do Sigiriya, gdzie na szczycie 180 m skały znajdują się ruiny starożytnego pałacu. Miejsce to 
wpisane jest na światowa listę UNESCO.Przejście przez gigantyczne „Łapy Lwa” - z widokiem na symetryczne 
królewskie ogrody. Otoczony murami obronnymi i fosami Lion Rock - przypominający mitologiczne „Miasto 
Bogów” - pokryty jest freskami nawiązującymi do malowideł w stylu Gupta znalezionych w jaskiniach Ajanta 
w Indiach. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 5, 22.11.2020 SIGIRIYA - POLONNARUWA - MINNERIYA 
Śniadanie. Przejazd do Polonnaruwa połączony ze zwiedzaniem średniowiecznej stolicy Cejlonu wpisanej

Cena nie zawiera: 
XxDodatkowych opłat programowych (opłat 
Xxparkingowych i wjazdowych do miast, opłat 
Xxmiejscowych, rezerwacyjnych, zwyczajowych 
Xxnapiwków)  - 80 $
XxNapojów do obiadokolacji
XxDopłaty do bagażu rejestrowanego o wadze do 
Xx20 kg  w kwocie 370 zł. Decyzja o dopłacie za 
Xxbagaż rejestrowany w dniu zapisu.

Cena zawiera: 
XXBilet lotniczy do/z Tel Avivu, bagaż podręczny
XXTransfer ze Szczecina na lotnisko i powrót
XXTransport klimatyzowanym autokarem
XXZakwaterowanie w hotelach *** (pokoje 2,3 os.) 
XXWyżywienie wg programu  śniadania
XXi obiadokolacje w formie bufetu
XXObiad - ryba św. Piotra
XXRejs łodzią po Jeziorze Genezaret
XXBilety wstępu do zwiedzanych obiektów
XXOpiekę polskojęzycznego pilota/przewodnika
XXUbezpieczenie TU Europa, Składkę TFG

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 240 $
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1500 zł  
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 
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Cena zawiera:
XXBilety lotnicze z Berlina do/z Colombo, bagaż
XXpodręczny i rejestrowany
XXTransfery lotniskowe z/do Szczecina 
XXTransport klimatyzowanym autokarem lub 
XXmidibusem
XXZakwaterowanie w hotelach ***/**** 
XX(pokoje 2,3 os.)
XXWyżywienie: śniadania i obiadokolacje
XXopieka polskojęzycznego pilota
XXPrzejazd jeepami w Minneriya
XXPrzejazd jeepami w Yala
XXUbezpieczenie TU Europa
XXSkładkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 440 $ 
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 2100 zł 
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki.

Cena nie zawiera: 
XxObowiązkowej opłaty  za wstępy do zwiedzanych 
Xxobiektów, obsługę lokalnych przewodników, 
Xxserwis miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki 
Xxi inne opłaty lokalne w wysokości ok. 220 $ 
XxNapojów do obiadokolacji 
XxOpłaty za wizę turystyczną, jeśli będzie 
Xxwymagana, koszt 40 $ 
XxWycieczki fakultatywnej  w dniu 27.11.2020: 
XxPrzejazd wybrzeżem do miejscowości Kosgoda, 
Xxgdzie znajduje się  wylęgarnia  żółwi morskich. 
XxW wodach Sri Lanki żyje aż pięć gatunków tych 
Xxzagrożonych wyginięciem stworzeń.  Następnie 
XxSafari na rzece – możliwość zobaczenia  Sri Lanki 
Xxod zupełnie innej strony. Rzeka Madu jest 
Xxdomem dla wielu gatunków ptaków oraz płazów

 na listę UNESCO. Zwiedzanie ruin pałacu królewskiego, sali audiencyjnej i skalnej świątyni Gal Viharaya 
z kamiennymi rzeźbami Buddy w postaci stojącej, siedzącej i leżącej. Wizyta w Parku Narodowym Minneriya 
- przejazd jeepami. W rzeczywistości jest to największe zgromadzenie słoni na świecie - ponad 300, które 
sprawiło, że park stał się magnesem dla miłośników dzikiej przyrody na całym świecie. Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja. Nocleg. 
Dzień 6, 23.11.2020 SIGIRIYA - DAMBULLA - MATALE - KANDY 
Śniadanie. Przejazd do Dambulla – świętego miejsca buddystów od 22 wieków. Świątynia w skale została 
wpisana na światową listę UNESCO.  Przejazd do strefy rolniczej Matale, gdzie znajdują się ogrody ziół 
i „przypraw”. Przyjazd do Kandy, gdzie znajduje się ważna dla wyznawców buddyzmu Świątynia Zęba. 
Wizyta w katedrze św. Antoniego. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
Dzień 7, 24.11.2020 KANDY - PERADENIYA - NUWARA ELIYA 
Śniadanie. Przejazd do Peradeniya, gdzie znajduje się Królewski Ogród Botaniczny. Przejazd przez 
malownicze tereny plantacji herbacianej. Wizyta w jednej z plantacji. Przyjazd do Nuwara Eliya – 
miejscowość położona 1900 m.n.p.m wśród licznych wzgórz i plantacji herbaty. Miasto spowite  angielską 
wiejską atmosferą, niegdyś rządzone przez angielskich i szkockich plantatorów, wciąż jest pełne 
kolonialnych bungalowów. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
Dzień 8, 25.11.2020 NUWARA ELIYA - ELLA - YALA 
Śniadanie. Przejazd do Ella – malowniczej miejscowości położonej na krańcu krainy herbaty, pośród dżungli, 
gór, dolin, wodospadów. Następnie przejazd  jeepami po Parku Narodowym Yala. Jest to największy park 
na Sri Lance, gdzie przy odrobinie szczęścia zobaczą Państwo słonie, wodne bawoły, pawie i rzadkiego, 
zagrożonego wyginięciem lamparta. Jeśli nawet zwierzyna danego dnia nie pojawi się na horyzoncie, to i tak 
safari jeepem po parku jest wspaniałym przeżyciem. Obiadokolacja w hotelu i nocleg. 
Dzień 9, 26.11.2020 YALA - GALLE 
Śniadanie. Przejazd do Galle. To najlepiej zachowane kolonialne miasto z czasów holenderskich w tej części 
Azji i jedno z piękniejszych miejsc na Sri Lance. Cały fort,wysunięty w morze, został odrestaurowany i od 
1986 r. jest wpisany na listę UNESCO. Przejazd do hotelu nad morzem. Obiadokolacja. Nocleg. 
Dzień 10, 27.11.2020 
Śniadanie, całodzienny wypoczynek nad morzem. 
Dzień 11, 28.11.2020 
Śniadanie, wylot z Colombo, przylot do Warszawy lub Berlina.  Powrót do Szczecina.
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Pielgrzymka do Meksyku
15 - 29.01.2021 15 dni

Cena: 3900 zł
+ 1420 $

Dzień 1, 15.01.2021 
Przylot do miasta Meksyk. Powitanie na lotnisku, transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
Dzień 2, 16.01.2021 BAZYLIKA  GUADALUPE - XOCHIMILCO
Śniadanie, krótka wizyta na Placu Trzech Kultur, miejsca będącego świadkiem wielu ważnych dla Meksyku 
wydarzeń historycznych. Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Patronki Meksyku, 
Cesarzowej obu Ameryk. Zwiedzanie tzw. "miasteczka" Matki Bożej z Guadalupe, na które składają się 
piękne kościoły i ogrody związane z kultem Madonny objawionej na Tepeyaku w 1531 r. Msza Święta 
w Bazylice. Po południu przejazd do dzielnicy Xochimilco i spływ kolorowymi „ gondolami” po dawnych 
kanałach azteckich. Obiadokolacja w hotelu. Nocleg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dzień 3, 17.01.2021 MIASTO MEKSYK, MUZEUM  ANTROPOLOGICZNE - PUEBLA 
Śniadanie, wizyta w Narodowym Muzeum Antropologii i Historii uważanym za jedno z najlepiej 
wyposażonych i zorganizowanych w całej Ameryce Łacińskiej, z imponującą kolekcją sztuki prehiszpańskiej 
oraz zbiorami etnograficznymi dotyczącymi dawnych i współczesnych Indian meksykańskich. Zwiedzanie 
miasta: Park Chapultepec, Aleja Reformy, Aleja Juarez, centrum historyczne: Plac Zocalo, Pałac Narodowy 
z freskami słynnego Diego Rivery, Katedra Metropolitalna, ruiny najważniejszej świątyni azteckiej Templo 
Mayor, itd.  Msza Święta w Katedrze. Po południu malowniczą drogą biegnącą wzdłuż słynnych wulkanów 
do stanu Puebla. Kolacja i nocleg.  
Dzień 4, 18.01.2021 MIASTO MEKSYK - VERACRUZ 
Śniadanie. Przejazd. Zwiedzanie Puebli zwanej “Miastem Aniołów”, ulubionego miejsca Papieża, Jana Pawła 
II. Spacer po mieście: Katedra, kościół Św. Dominika ze słynną “Kaplicą Różańcową”, nazwaną przez 
Fryderyka Humboldta w XIX w. “Ósmym Cudem Świata”, Msza Święta. Przejazd do portu Veracruz na kolację 
i nocleg.
Dzień 5, 19.01.2021 VERACRUZ - VILLA HERMOSA - LA VENTA - PALENQUE 
Śniadanie. Msza Święta w Katedrze. Spacer po Rynku Głównym i Alei Nadbrzeżnej miasta słynącego 
z barwnego karnawału i bohaterskiej przeszłości militarnej. Przejazd do miasta Villahermosa, stolicy stanu 
Tabasco. Wizyta w Parku - Muzeum La Venta, gdzie znajdują się oryginalne rzeźby Kultury Olmeckiej, 
nazywanej Kulturą Matką z uwagi na swój antyczny charakter. Możliwość sfotografowania miejscowej 
fauny: tejony, tlacuaches, małpy wyjce, małpy czepiaki i inne. Przejazd do miejscowości Palenque 
i zakwaterowanie w hotelu wśród  bujnej roślinności tropikalnej w pobliżu słynnej strefy archeologicznej 
o  tej samej nazwie.
Dzień 6, 20.01.2021 PALENQUE - AGUA AZUL - SAN CRISTOBAL 
Śniadanie. Zwiedzanie strefy archeologicznej w Palenque: Świątynia Inskrypcji, Świątynia Krzyża, Świątynia 
Słońca. Kontynuacja podróży do wodospadów Agua Azul. Możliwość kąpieli w turkusowej wodzie. Czas 
wolny. Kontynuacja podróży do San Cristobal de las Casas. Msza Święta w kościele Santo Domingo. Spacer 
po miasteczku, zadziwiająco kosmopolitycznym, pełnym prawdziwych Indian handlujących na ulicy 
tradycyjnymi wyrobami rękodzielniczymi, ale też klubów muzyki jazzowej na wysokim poziomie. Kolacja 
i nocleg w San Cristobal.
Dzień 7, 21.01.2021 SAN CRISTOBAL - SAN JUAN CHAMULA - ZINACANTAN - CAÑON SUMIDERO - 
TEHUANTEPEC 
Śniadanie.  Wizyta w wiosce San Juan Chamula w celu odwiedzenia synkretycznego kościoła Świętego Jana 
i przyjrzenia się indiańskim modłom i ceremoniom uzdrawiania. Krótka wizyta w innej indiańskiej wiosce, 
Zinacantan, znanej z bajecznie kolorowych wyrobów tekstylnych. Wizyta w domu indian Tzotzil.  Przejazd 
do Kanionu Sumidero - rejs motorową łodzią po rzece Grijalva w słynnym Kanionie Sumidero, którego
mają wysokość 1000 metrów. Przejazd do Tehuantepec. Kolacja i nocleg w hotelu.XxXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Cena zawiera: 
XXBilety lotnicze z Berlina do/z Meksyku, bagaż 
XXpodręczny i rejestrowany
XXTransfery lotniskowe z/do Szczecina
XXTransport klimatyzowanym autokarem klasy 
Xxturystycznej
XXZakwaterowanie w hotelach **** w Acapulco 
XXbezpośrednio położony przy plaży (standard 
XXlokalny) (pokoje 2,3 os.)
XXWyżywienie: śniadania bufet i kolacje, all 
XXinclusive w Acapulco
XXOpieka polskojęzycznego pilota-przewodnika
XXw Meksyku
XXBilety wstępu
XXNapiwki dla obsługi hotelowej:  przewodnika, 
XXkierowców, bagażowych na lotbisku, kelnerów, 
XXpokojówek, bell boys,przewodnika, kierowcy,  
XXbagażowych na lotnisku
XXUbezpieczenie TU Europa, Składkę na 
XXTurystyczny Fundusz Gwarancyjny

Dzień 8, 22.01.2021 TEHUANTEPEC - MITLA - OAXACA 
Śniadanie, przejazd do strefy archeologicznej Mitla, dawnym „Mieście Zmarłych” Indian Mixteków, znanych 
ze swej kunsztownej sztuki złotniczej. W drodze do miasta Oaxaca przystanek w jednej z licznych destylarni, 
by poznać proces produkcji mezcalu, słynnego alkoholu z agawy z poczwarką w środku. Spacer po mieście, 
wizyta w pięknym barokowym kościele Św. Dominika, Msza Św.  Kolacja i zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 9, 23.01.2021 OAXACA - MONTE ALBAN - PUEBLA 
Śniadanie. Przejazd do Monte Alban, strategicznie położonej na wzgórzach stolicy państwa Zapoteków, 
której kamienne tablice z tajemniczymi „tancerzami” stanowią do dziś nierozwiązaną  zagadkę. Przejazd do 
Puebli. Zwiedzanie stolicy  stanu –  miasta znanego  jako  Miasto  Aniołów lub Angelopolis: Rynek Główny, 
Katedra z najwyższymi w Meksyku wieżami, kościół Św. Dominika z przepiękną Kaplicą Różańcową, Msza 
Święta w Kaplicy Różańcowej. Po mszy przespacerujemy się “Słodką Uliczką”, gdzie można nabyć typowe 
słodycze meksykańskie;  targ rzemiosła El Parian. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i kolacja.
Dzień 10, 24.01.2021 PUEBLA - TAXCO 
Śniadanie.  Ostatnie chwile na zakupy w Puebli. Wyjazd do słynnego znanego z wyrobów sztuki jubilerskiej, 
srebrnego miasta, Taxco. Kosciół Świętej Pryski i Świetego Sebas�ana – Msza w Kościele. Punkty widokowe, 
Zócalo. Możliwość zakupu wysokiej klasy wyrobów biżuteryjnych i użytkowych ze srebra. Kolacja i nocleg w 
hotelu w Taxco.  xxxxxxxxxxxxxxxcccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dzień 11, 25.01.2021 TAXCO - ACAPULCO 
Śniadanie. Msza Święta w Kościele Santa Prisca. Przejazd do najsłynniejszego kurortu Pacyfiku – Acapulco. 
Zakwaterowanie w hotelu przy plaży. Czas wolny.
Dzień 12, 26.01.2021 ACAPULCO - ALL INCLUSIVE 
Śniadanie, Msza Święta.  Wypoczynek na plazach  Acapulco. Wieczorem podziwianie karkołomnych skoków 
do wody ze  skały La Quebrada.  Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. 
Dzień 13, 27.01.2021 ACAPULCO - MIASTO MEKSYK
Śniadanie, Msza Święta w hotelu. Ostatnie chwile wypoczynku na plaży. W południe wykwaterowanie 
z hotelu i wyjazd w kierunku México City. Zwiedzania przepięknej Hacjendy Hernana Corteza, 
konkwistadora Meksyku. Obiad w Hacjendzie.  Po przybyciu do stolicy zakwaterowanie i nocleg.
Dzień 14, 28.01.2021 TEOTIHUACAN, BAZYLIKA 
Śniadanie. Przejazd do prehiszpańskiego miasta Teo�huacan, oddalonego o 48 km od stolicy. Teo�huacan, 
jako dawne centrum ceremonialno-administracyjne Indian Teo�huacanos, będące na liście Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO, jest jedną z najczęściej odwiedzanych stref archeologicznych w całej Ameryce 
Łacińskiej. Następnie powtórne odwiedzenie Bazyliki Matki Bożej z Guadelupe. Pożegnalna Msza Święta. 
Wieczorem transfer na lotnisko w celu odbycia podróży powrotnej do Europy. Kolacja na pokładzie 
samolotu serwowana przez linie lotnicze. 
Dzień 15, 29.01.2021
Przylot do Berlina, przejazd do Szczecina.

Cena nie zawiera: 
XxNapojów do kolacji (oprócz hotelu z opcją
Xxall inclusive)

Uwagi:
XxDopłata do pokoju jednoosobowego 435 $
XxCena pielgrzymki jest przybliżona
XxPrzy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 3500 zł  
Xxzaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
Xxprzed rozpoczęciem pielgrzymki. 



Pomóż w organizowaniu
wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci

z Parai pw. św. Stanisława Kostki w Korytowie



Zapraszamy do naszych sklepów:
Szczecin, ul. Kard. Wyszyńskiego 17 L/2

(obok katedry przy kładce) tel. 503 891 150

Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 23
(róg Niedziałkowskiego) tel. 517 603 400

Choszczno, ul. Władysława Jagiełły 17D
tel. 513 170 116

Barlinek, ul. Niepodległości 25
tel. 737 189 457

Drawno, ul. Kolejowa 33
tel. 512 680 904

Kalisz Pomorski, ul. Prof. Zbigniewa Religi
29 512 681 894

Dzielimy się dobrem!
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