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Częstochowa – Kalwaria Zebrzydowska – Łagiewniki – Kraków – Wadowice/Wieliczka

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników o godzinie 4:00. Wyjazd o godz.
4:15. Przejazd do Częstochowy. Msza Święta. Chwila
czasu  na  indywidualną  modlitwę.  Przejazd  do
Kalwarii  Zebrzydowskiej.  Nawiedzenie
sanktuarium pasyjno-maryjnego  przy  klasztorze  oo.
bernardynów,  wpisanego  na  listę  światowego
dziedzictwa  UNESCO,  gdzie  wysłuchamy  historii
sanktuarium.  Przejazd  na  obiadokolację  i  nocleg  w
okolice Krakowa.

DZIEŃ 2
Śniadanie.  Przejazd  do  Łagiewnik.  Nawiedzenie
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie znajdują się
relikwie  świętej  Siostry  Faustyny  Kowalskiej,  której
beatyfikacji  i  kanonizacji  dokonał  św.  Jan  Paweł  II.
Msza  Święta.  Następnie  przejazd  do  centrum
Krakowa.  Zwiedzanie  z  przewodnikiem  stolicy
Małopolski:  spacer  Drogą  Królewską  na  Wzgórze
Wawelskie,  dziedziniec  Zamku  Królewskiego,  Smok
Wawelski,  Katedra  z  kaplicą  Zygmuntowską.
Następnie  zwiedzanie  Starego  Miasta:  Rynek  z
Sukiennicami, Barbakan, Kościół Mariacki ze słynnym
ołtarzem Wita  Stwosza,  Okno Papieskie.  Powrót  do
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie.  Przejazd  do  Wadowic.  Zwiedzanie
Muzeum  Jana  Pawła  II,  które  mieści  się  w  domu
rodzinnym  Ojca  Świętego.  Nawiedzenie bazyliki
Ofiarowania NMP. Msza Święta. Czas wolny na zakup
słynnych papieskich kremówek. 

LUB*
Przejazd do Wieliczki. Zwiedzanie Kopalni Soli trasą
pielgrzymkową  z  przewodnikiem  –  niepowtarzalny
świat  solnych  korytarzy  i  komór  wypełnionych
wspaniałymi  rzeźbami  i  oryginalną  obudową

poeksploatacyjną  oraz  podziemnymi  jeziorami
solankowymi.  W miarę możliwości  odprawimy Mszę
Świętą w podziemnej kaplicy.

Wyjazd  w  drogę  powrotną.  Przyjazd  na  miejsce
zbiórki  w  późnych  godzinach  wieczornych.
Zakończenie pielgrzymki.

Termin: 10-12.06.2022 
Cena: 750 zł

CENA OBEJMUJE:
 Przejazd klimatyzowanym autokarem;
 2 noclegi w hotelu lub pensjonacie ** / ***, zakwate-

rowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami;
 Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje;
 Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie;
 Opiekę duchową kapłana;
 Ubezpieczenie: NNW do 10000 zł na terenie Pol-

ski;
 Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystycz-

ny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 
Pomocowy.

CENA NIE OBEJMUJE:
 Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 

przewodników lokalnych, indywidualnych zesta-
wów słuchawkowych oraz innych opłat związanych
z realizacją programu:  ok. 90 zł / 150 zł**;

 Napojów do obiadokolacji;
 Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 160 zł;



 Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (KR) – 3% 
wartości imprezy (22,50 zł) lub 7,5% z chorobami 
przewlekłymi (56,25 zł).

UWAGI:
 Program ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec 

zmianie;
 Wyjazd ma charakter  grupowy.  Minimalna liczba

uczestników: 40 osób;
 * Zwiedzanie w ostatnim dniu uzależnione jest od

dostępności i zostanie potwierdzone na 2 miesiące
przed wyjazdem;

 ** Kwota na bilety wstępu uzależniona jest od wy-
branej atrakcji w 3 dniu.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Przy  podpisaniu  umowy  Uczestnik  wpłaca  200  zł
zaliczki + ewentualne dodatkowe ubezpieczenie KR.
Pozostałą  część  należy  uregulować  30  dni  przed
rozpoczęciem pielgrzymki.
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