Program wycieczki:

Cena obejmuje:












przejazd autokarem
wyposażonym w
klimatyzację/ogrzewanie,
barek, WC, TV;
ubezpieczenie KL i NNW
1 nocleg w Domu Pielgrzyma
,,ARKA’’ w Licheniu
1 nocleg w ,,Zacisze Teresin’’ w
okolicy Niepokalanowa
1 nocleg w Częstochowie
2 noclegi w ,,Villa Zacisze’’ w
Wieliczce ;
5 śniadań, 5 obiadokolacji;
przewodnika lokalnego w
Krakowie
podatek VAT

Dzień 1 (08.10.2017):
Wyjazd w niedzielę po mszy świętej w kierunku do Lichenia. Przyjazd w godzinach
wieczornych.
20:00 Apel Jasnogórski., a następnie obiadokolacja.
Nocleg w ,,Dom Pielgrzyma ,,ARKA’’ w Licheniu
Dzień 2 (09.10.2017):
Śniadanie. Wykwaterowanie. Msza św. Następnie zwiedzanie Bazyliki Matki Boskiej
Licheńskiej, będącej największą świątynią w Polsce, 8. w Europie i 12. na świecie.
Ponadto w bazylice znajduje się największy w kraju dzwon oraz organy wyposażone w
29 tys. piszczałek. Jednak największym skarbem Lichenia jest cudowny obraz Matki
Boskiej. Po wizycie w Licheniu (około południa) wyruszymy w kierunku Niepokalanowa.
Apel jasnogórski a następnie obiadokolacja.
Nocleg w ,,Zacisze Teresin’’ w okolicy Niepokalanowa
Dzień 3 (10.10.2017):

Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do obiektów
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych;
- dopłaty do pokoju 1-os. – 30 % ceny;

Śniadanie, wykwaterowanie i Msza św., a następnie zwiedzanie klasztoru w
Niepokalanowie oraz muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbego. W Niepokalanowie
przed wojną działał tu Maksymilian Maria Kolbe, który nie tylko stworzył to miejsce, ale
powołał do życia wydawnictwo, prężnie działające do dziś. Kościół i klasztor
wybudowane zostały w stylu modernistycznym. Odwiedzimy świątynię, , a także
obejrzymy zabudowania przyklasztorne. Po zwiedzaniu przejazd do Częstochowy,
obiadokolacja, wieczorna Msza Św i nocleg.
Nocleg w Częstochowie.

Cena przy grupie
min. 50 osób

Cena:
719 zł

Dzień 4 (11.10.2017):
Śniadanie. Wykwaterowanie, a następnie Msza Św. Przejazd na zwiedzanie duchowej
stolicy Polski. Częstochowa jest najważniejszym ośrodkiem kultu. Dzięki bohaterskiej
obronie Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego odegrała doniosłą rolę w historii
Polski. Zwiedzimy sanktuarium maryjne na Jasnej Górze; zobaczymy cudowny obraz
Matki Boskiej znajdujący się w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w
zespole klasztornym Paulinów. Po zwiedzaniu bazyliki przejazd w kierunku Krakowa:
Muzeum Archidiecezjalne
1 grupa 14:30 z przewodnikiem
2 grupa 15:00 z przewodnikiem

Kolejność zwiedzania miast i obiektów
turystycznych może ulec zmianie
z przyczyn od nas niezależnych.

www.sobolewscy.pl

Następnie przed godziną 16:00 wraz z przewodnikiem lokalnym, który będzie posiadał słuchawki dla grupy,
odwiedzimy Wzgórze Wawelskie na którym zobaczymy (z zewnątrz) zamek królewski, wejście do katedry
wawelskiej (11zł / 6 zł), zobaczymy również kościół św. Idziego, kościół św. Marcina, kościół św. Andrzeja.
Spacer po Starego Rynku: Bazylika Mariacka (ołtarz jest w remoncie), sukiennice, pomnik Adama Mickiewicza,
ulica Floriańska, Barbakan. Czas wolny.
Apel Jasnogórski a następnie zakwaterowanie i obiadokolacja.
Nocleg w ,,Villa Zacisze’’ w Wieliczce (czekamy na potwierdzenie).

Dzień 5 (12.10.2017):
Śniadanie. Msza św. Następnie zwiedzanie Instytutu Jana Pawła II, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach, dalsze zwiedzanie Krakowa: Kazimierz – dzielnica żydowska. Ewentualny wstęp do synagogi (ok.
10 zł ). Powrót do Łagiewnik.
Msza święta., a następnie obiadokolacja.
Nocleg w ,,Villa Zacisze’’ w Wieliczce (czekamy na potwierdzenie).

Dzień 6 (13.10.2017):
Śniadanie, Msza św. Wykwaterowanie. Przejazd do Wadowic, gdzie odwiedzimy dom rodzinny Jana Pawła II,
gdzie znajdują się pamiątki związane z Karolem Wojtyłą (bilet grupowy 18 zł; ulgowy 10zł ) : dokumenty,
fotografie, przedmioty osobiste.
1 grupa 12:00 z przewodnikiem
2 grupa 12:10 z przewodnikiem
3 grupa 12:20 z przewodnikiem
(Jeżeli zostanie wyrażona zgoda to z 3 grup zostaną zorganizowane 2, a godzina zwiedzania rozpocznie się od
12:00)
Zwiedzimy również bazylikę Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, w której kaplicy ochrzczono małego Karola.
Następnie przejedziemy do Kalwarii Zebrzydowskiej. Kalwarię odwiedza około milion pielgrzymów rocznie, a to za
sprawą niezwykłego sanktuarium, w skład którego wchodzą: barokowa bazylika Matki Boskiej Anielskiej, klasztor
Bernardynów oraz przeszło 40 kapliczek, rozrzuconych na tle przyrody. Nazwy kapliczek nawiązują do miejsc z
Nowego Testamentu (np. Grób Matki Bożej, Dom Kajfasza). W godzinach wieczornych wyruszymy w kierunku
Polic. Nocny przejazd.

Dzień 7(14.10.2017):
Przyjazd w godzinach wczesno porannych.

Godziny Mszy św. mogą ulec zmianie, ponieważ czekamy na potwierdzenie rezerwacji.

