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TERMINARZ
PIELGRZYMEK NA 2019
STYCZEŃ:
Ziemia Święta wariant II 16-23.01
LUTY:
Ziemia Święta wariant II 06-13.02
Ziemia Święta wariant II 13-20.02
Ziemia Święta wariant II 20-27.02
MARZEC:
Ziemia Święta II wariant 22-29.03
KWIECIEŃ:
Ziemia Święta Wielkanoc 12-23.04
Ziemia Święta wariant II 25.04-02.05
Liban 26.04-03.05
Brazylia -Argentyna 28.04-08.05
Armenia - Gruzja 30.04-10.05
MAJ:
Ziemia Święta wariant II 13-20.05
Chorwacja 15-23.05
CZERWIEC:
Włochy w cieniu Wezuwiusza 07-13.06
Lourdes-Fatima -La Salette 22.06-05.07
Ziemia Święta wariant II 26.06-03.07
Rzym 19-24.06
LIPIEC:
Grecja 01-08.07
Fatima-Santiago 12-19.07
Rzym - San Giovanno Rotondo 13-22.07
Kanada 19-27.07
Liban 22-29.07

www.apostolos.pl

SIERPIEŃ:
Sycylia 02-09.08
Skandynawia 04-15.08
USA -Wschodnie i Zachodnie Wybrzeże 07-24.08
Ziemia Święta wariant II 23-30.08
WRZESIEŃ:
Rzym -San Giovanni Rotondo -Cascia 03-10.09
Malta - Sycylia 06-14.09
Ziemia Święta wariant II 06-13.09
Ziemia Święta wariant I 13-20.09
Armenia-Gruzja 17-27.09
Tajlandia 18-29.09
Ziemia Święta - Jordania 27.09-07.10
PAŹDZIERNIK:
Ziemia Święta -Morze Martwe 07-18.10
Meksyk -Kuba 08-22.10
Etiopia 11-24.10
Ziemia Święta wariant II 14-21.10
Ziemia Święta wariant II 21-28.10
LISTOPAD:
Argentyna - śladami papieża Franciszka 04-13.11
Ziemia Święta wariant II 06-13.11
Peru- Boliwia 12-27.11
Indie 14-26.11
Ziemia Święta wariant II 18-25.11
GRUDZIEŃ:
Laponia - szósty grudnia w ojczyźnie Mikołaja 03-10.12
Meksyk - odpust w Gwadelupe 09-21.12
Boże Narodzenie w Ziemi Świętej 20-27.12
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biuro pielgrzymkowe

ZASADY
Rezerwacja miejsc na pielgrzymki dokonywana jest telefonicznie. Po potwierdzeniu rezerwacji należy przesłać w ciągu 14 dni
do biura Apostolos: • wypełniony on-line (ze strony www.apostolos.pl) lub własnoręcznie formularz „zgłoszenie –umowa”
• zaliczkę Zgłoszenie na pielgrzymkę jest równoznaczne z zawarciem umowy z biurem - patrz „Warunki uczestnictwa” p.I a
Opłaty można dokonać w PLN i wówczas zaliczka wynosi 1.000
zł. Jest również możliwość wpłaty w obcych walutach – zgodnie
ze zmianą ustawy „Prawo dewizowe” z dn. 24.01.2009 roku. I
tak: w przypadku pielgrzymki, gdzie ceny podawane są w EURO
zaliczka wynosi 200 EURO, natomiast przy trasach, gdzie ceny
podawane są w USD zaliczka wynosi 250 $.
Pozostała kwota powinna być wpłacona najpóźniej na 90 dni
(w przypadku pielgrzymki samolotowej)w przypadku pielgrzymki autokarowej najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem
pielgrzymki. Dla pielgrzymów płacących w PLN ostateczna
cena za pielgrzymkę jest określana na 120 dni przed wylotem.
Jest wynikiem pomnożenia ceny przez kurs sprzedaży EURO
lub USD w NBP. O dokładnej cenie oraz wszystkich szczegółach
dotyczących m.in. godziny i miejsca zbiórki, wszyscy pielgrzymi są informowani drogą pocztową na adresy podane w zgłoszeniu.
Rezygnacje:
W każdej chwili Pielgrzym może zrezygnować z udziału w pielgrzymce. Ze względu jednak na poniesione przez nas koszty
zmuszeni jesteśmy do pobrania rekompensaty finansowej.
I tak w przypadku rezygnacji do 90 dni przed terminem wyjazdu zwracamy pełną kwotę nam wpłaconą.W przypadku
rezygnacji po 90 dniu przed pielgrzymką patrz p.III Warunki
Uczestnictwa- na Zgłoszeniu –umowie lub na naszej stronie:
www.apostolos.pl
Przy trasach autokarowych 20% zniżki dla dzieci do 12 roku życia, natomiast w przypadku tras samolotowych wysokość zniżki
zależy od linii lotniczych.
W cenie pielgrzymki zapewniamy:
• noclegi w hotelu ***/**** – pokoje 2 – osobowe z łazienką (pokoje 3-osobowe na życzenie).
Uwaga! W Europie w wyjątkowych sytuacjach** hotele **
• wyżywienie: 2 posiłki dziennie z wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia (do śniadania kawa i herbata, do obiadokolacji woda)
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie z wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia (do śniadania kawa i herbata, do obiadokolacji woda)
Uwaga!!! Przy trasach Ziemia Święta z Egiptem bądź Jorda-

nią i Armenia – Gruzja zapewniamy trzy posiłki dziennie (do
śniadania kawa i herbata, do lunchu i obiadokolacji woda).
Przy trasie Ziemia Święta w zależności od wybranego wariantu.
– bilety lotnicze i promowe
– przejazdy komfortowym autokarem z klimatyzacją
lub mini busem /w zależności od trasy/
– ubezpieczenie NNW i KL(w tym choroby przelekłe)
– wizy (z wyjątkiem USA, Indii i Kanady)
– przewodnik
Zastrzegamy sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania.
Pielgrzymki autokarowe – wyjazd z Częstochowy, pozostałe – rejsowy samolot z Warszawy.
W ramach pielgrzymki zapewniamy wspólnotową i indywidualną opiekę duszpasterską Księdza i codzienną Mszę Św.
Wymagana ważność Paszportu – minimum 6 miesięcy od dnia
powrotu do kraju.
Przy wybranych trasach dokumentem może być dowód osobisty – informacja przy danej pielgrzymce.
Osoby niepełnoletnie podróżujące bez rodziców/opiekunów
prawnych powinny mieć ich zgodę na wyjazd poświadczoną
notarialnie.
Konto
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne APOSTOLOS sp.z o.o.
ul. Kordeckiego 49, 42-2200 Częstochowa
wpłaty w PLN:
89 1240 1213 1111 0010 6432 4743
Wpłaty w walutach obcych:
EUR : PL74 1240 1213 1978 0010 6432 4828
SWIFT: PKOPPLPWXXX
USD : PL38 1240 1213 1787 0010 6433 4250
SWIFT: PKOPPLPWXXX
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„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują,
czytają tylko jedną stronę...”
Św. Augustyn

		
			
Drogi Pielgrzymie
W ubiegłym roku obchodziliśmy 25 - lecie istnienia. Mamy więc za sobą już ćwierćwiecze
wspólnego pielgrzymowania i właśnie stajemy u progu kolejnego. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie
i zaszczyt. Oznacza to przecież kilkadziesiąt lat Państwa zaufania i wiary w sens wspólnej modlitwy
w najróżniejszych zakątkach świata. Ale to jednocześnie, obok radości, wielka odpowiedzialność, bo chcemy
wciąż odkrywać dla wszystkich spragnionych podróży nowe kierunki, nowy wymiar pielgrzymowania. Jak
powiedział św. Augustyn - świat jest książką a więc podróżowanie to „czytanie” świata, każdy kolejny krok
jest odkrywaniem jego kolejnej strony. Są to strony szczególne, bo wszędzie gdzie jesteśmy towarzyszy nam
Bóg. To z Nim przemierzamy świat, to Jego zabieramy ze sobą w sercu w każdą podróż, na pustynię, nad
błękitne morze czy wreszcie do serca tętniącej życiem metropolii. Wierzymy, że w każdym z tych miejsc
będzie z nami i pomoże nam zrozumieć tę jedyną, najważniejszą książkę, jaką jest życie z Nim u boku
w każdym miejscu na świecie. I chcemy w taką właśnie podróż Państwa zaprosić.
Tegoroczny katalog to kilkadziesiąt tras pielgrzymkowych. Część naszych propozycji już
Państwo znacie, są też nowe trasy. Jak zawsze proponujemy pielgrzymki po Europie, Azji, Afryce, Ameryce
Południowej i Północnej. Propozycje z katalogu to jednak nie wszystko, co możemy zaproponować. Jeżeli
jest jakiś kierunek, którego w nim nie ma wystarczy kontakt z biurem. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa
sugestie. Możemy zorganizować pielgrzymkę do zaproponowanego miejsca na świecie w dowolnym
czasie.
Zasady naszego biura, które od lat są naszą wizytówką oczywiście pozostają niezmienne. Jak
zawsze nie mamy tzw. „ukrytych kosztów” co oznacza, że na naszych pielgrzymkach nigdy nie ma żadnych
dodatkowych opłat. Kiedy w cenie są dwa albo trzy posiłki (w zależności od trasy) opłacone są również
napoje – do śniadań kawa i herbata, do obiadów i obiadokolacji woda. Jeżeli po bagaże do autokaru wchodzą
pracownicy hotelu nie znaczy to, że trzeba za to zapłacić. To samo dotyczy obsługi restauracji. Jeśli grupy
korzystają z komunikacji miejskiej bilety na metro czy autobus nigdy nie są dodatkowo płatne. Bardzo ważny
jest dla nas bezpieczny transport. Dlatego korzystamy tylko z rejsowych połączeń lotniczych, dzięki którym
nasi pielgrzymi nawet w sytuacjach nieprzewidywalnych – kiedy pyli wulkan, jest burza uniemożliwiająca
lot czy strajkuje lotnisko – zawsze mogą liczyć na hotel i posiłek. Nasi klienci nigdy nie będą pozostawieni
sami sobie na lotnisku, nawet jeżeli samolot nie wystartuje zgodnie z planem. Aby zachować komfort
podróżowania również drogą lądową grupy autokarowe nigdy nie podróżują nocą. Dla nas najważniejsze
jest, aby każdy pielgrzym mógł wędrować po pielgrzymich szlakach wypoczęty i wyspany. Jednocześnie nie
zapominamy o bezpieczeństwie naszych pielgrzymów. Wszyscy nasi klienci są ubezpieczeni od kosztów
leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób przewlekłych. Oznacza to, że w przypadku każdej
nieprzewidzianej niedyspozycji zaopiekujemy się Państwem, a w razie potrzeby pomożemy szczęśliwie
wrócić do domu. Dewizą naszego biura był i jest duchowy wymiar podróżowania. Dlatego na każdej trasie
każdego dnia modlimy sie na wspólnej Mszy Św.
Katalog, który oddajemy w Państwa ręce jest propozycją na cały rok. Zachęcamy jednak do śledzenia naszej strony
internetowej i Facebooka, ponieważ często pojawiają się tam nowe, nieujęte w wersji papierowej trasy i promocje.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja okaże sie interesująca i wybiorą się Państwo na pielgrzymkę właśnie
z biurem APOSTOLOS.
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ZIEMIA
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WARIANT I

www.apostolos.pl

11.

DZIEŃ 5 GÓRA TABOR – JERYCHO – BETANIA NAD JORDANEM – MORZE MARTWE –
JEROZOLIMA
Góra Tabor – sanktuarium Przemienienia Pańskiego .Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – drzewo dialogu
z Zacheuszem. Betania nad Jordanem – miejsce chrztu Pana Jezusa w wodach rzeki Jordan. Morze Martwe –
możliwość kąpieli. Nocleg w Jerozolimie.
DZIEŃ 6 JEROZOLIMA
Góra Oliwna, sanktuarium Pater Noster; Grota Gethsemane; meczet Wniebowstąpienia; kościół Dominus Flevit;
bazylika Agonii; Kościół św. Anny, świątynia Grobu Maryi. Nocleg w Jerozolimie.
DZIEŃ 7 JEROZOLIMA
Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu, Bazylika Zaśnięcia , Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji
politycznej) Wieczernik; Lithostrotos ,Bazylika Grobu Pańskiego, Via Dolorosa. Nocleg w Jerozolimie.
DZIEŃ 8 TEL AVIV – WARSZAWA
Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – TEL AVIV – BETLEJEM
Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv. Nocleg w Betlejem.
DZIEŃ 2 BETLEJEM – JEROZOLIMA – EIN KAREM
Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa; kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami św. Józefa i św.
Hieronima; Grota Mleczna; Pole Pasterzy Ein Karem – sanktuaria Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Jerozolima – Instytut Pamięci Yad Vashem. Kneset. Menora. Nocleg w Betlejem
DZIEŃ 3 CEZAREA NADMORSKA – KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA
Cezarea Nadmorska – miasto Heroda Wielkiego – ruiny amfiteatru, teatr i akwedukt rzymski. Karmel – sanktuarium
Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą proroka Eliasza. Nazaret – bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana
Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Nocleg w Nazarecie/Tyberiadzie.
DZIEŃ 4 GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – GALILEA
Góra Błogosławieństw – sanktuarium upamiętniające Kazanie Chrystusa na Górze. Tabgha – sanktuaria rozmnożenia
chleba i ryb, Kościół Prymatu . Kafarnaum. Rejs po Jeziorze Galilejskim.Nocleg w Nazarecie/Tyberiadzie.

TERMIN:
13-20.09; 20-27.12(Boże Narodzenie)

CENA: 2100 PLN + 680 USD
W CENIE:
•
•
•
•
•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelach ***/****(pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie)
trzy posiłki z wyjątkiem pierwszego i
ostatniego dnia (do śniadania kawa,
herbata, do obiadu i kolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
Uwaga! Paszport musi być ważny co
najmniej 6 m-cy od daty powrotu.
Jeśli mają Państwo w paszporcie
stempel świadczący o pobycie
w Syrii, Libanie, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich lub Arabii
Saudyjskiej konieczna jest wymiana
paszportu, gdyż nie zostaną Państwo
wpuszczeni na teren Izraela.
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ZIEMIA
ŚWIĘTA
WARIANT II
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Chrzciciela. Jerozolima – Instytut Pamięci Yad Vashem. Kneset. Menora. Nocleg w Betlejem.
DZIEŃ 6 JEROZOLIMA
Góra Oliwna, sanktuarium Pater Noster; Grota Gethsemane; meczet Wniebowstąpienia; kościół Dominus Flevit;
bazylika Agonii; Kościół św. Anny, świątynia Grobu Maryi. Nocleg w Betlejem.
DZIEŃ 7 JEROZOLIMA
Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu, Bazylika Zaśnięcia , Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji
politycznej) Wieczernik; Lithostrotos ,Bazylika Grobu Pańskiego, Via Dolorosa. Nocleg w Betlejem.
DZIEŃ 8 TEL AVIV – WARSZAWA
Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – TEL AVIV
Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv. Wizyta w Cezarei Nadmorskiej – akwedukt rzymski. Nocleg w Nazaret/
Tyberiadzie.
DZIEŃ 2 KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA
Karmel – sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą proroka Eliasza. Nazaret – bazylika Zwiastowania oraz
kościół św. Józefa. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Nocleg w Nazaret/Tyberiadzie.
DZIEŃ 3 GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – GALILEA
Góra Błogosławieństw – sanktuarium upamiętniające Kazanie Chrystusa na Górze. Tabgha – sanktuaria rozmnożenia
chleba i ryb, Kościół Prymatu . Kafarnaum. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Nocleg w Nazaret/Tyberiadzie.
DZIEŃ 4 GÓRA TABOR – JERYCHO – BETANIA NAD JORDANEM – MORZE MARTWE –
JEROZOLIMA
Góra Tabor – sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – drzewo dialogu
z Zacheuszem. Betania nad Jordanem – miejsce chrztu Pana Jezusa w wodach rzeki Jordan. Morze Martwe –
możliwość kąpieli. Nocleg w Betlejem.
DZIEŃ 5 BETLEJEM – EIN KAREM – JEROZOLIMA
Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa; kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami św. Józefa i św.
Hieronima; Grota Mleczna; Pole Pasterzy. Ein Karem – sanktuaria Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana

TERMIN:

16-23.01; 06-13.02; 13-20.02;
20-27.02; 22-29.03; 25.04-02.05; 1320.05; 26.06-03.07; 23-30.08; 06-13.09;
14-21.10; 21-28.10; 06-13.11; 18-25.11;

CENA: 2100 PLN + 530 USD
W CENIE:
•
•
•
•

•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
Uwaga! Paszport musi być ważny co
najmniej 6 m-cy od daty powrotu.
Jeśli mają Państwo w paszporcie
stempel świadczący o pobycie
w Syrii, Libanie, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich lub Arabii
Saudyjskiej konieczna jest wymiana
paszportu, gdyż nie zostaną Państwo
wpuszczeni na teren Izraela.
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Galilejskim. Tyberiada – kościół św. Piotra Rybaka.
DZIEŃ 6 WIELKA ŚRODA
Góra Tabor – sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – miejsce dialogu
z Zacheuszem. Jerozolima – Stare Miasto – bazylika św. Anny; Lithostrotos – ruiny twierdzy Antonia; Cardo; Ściana
Płaczu (w zależności od sytuacji politycznej).

ZIEMIA
ŚWIĘTA
WIELKANOC

DZIEŃ 7 WIELKI CZWARTEK
Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu, wzniesiony nad ruinami domu arcykapłana Kajfasza;
Wieczernik; bazylika Zaśnięcia NMP. Uczestnictwo w liturgii Wielkiego Czwartku.
DZIEŃ 8 WIELKI PIĄTEK
Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta. Uczestnictwo w liturgii Wielkiego Piątku.
DZIEŃ 9 WIELKA SOBOTA
Ein Karem – sanktuaria Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Uczestnictwo w liturgii Wielkiej
Soboty.
DZIEŃ 10 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
Uczestnictwo we Mszy Św. Rezurekcyjnej. Wypoczynek nad Morzem Martwym.

DZIEŃ 11 ETANIA – QUMRAN – MASADA – MORZE MARTWE
Betania – sanktuarium Marty, Marii i Łazarza. Qumran – ruiny osiedla esseńczyków, okolica znalezienia zwojów
z tekstami z I wieku. Masada – ruiny twierdzy Heroda Wielkiego, słynącej z heroicznej postawy powstańców
żydowskich w czasie oblężenia w 74r.
DZIEŃ 12 TEL AVIV – WARSZAWA
Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
CENA: 2100 PLN+ 840 USD
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – TEL AVIV – BETLEJEM
Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv.
DZIEŃ 2 BETLEJEM – JEROZOLIMA
Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa; kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami św. Józefa i św.
Hieronima; Grota Mleczna; Pole Pasterzy. Jerozolima – Bazylika Bożego Grobu.
DZIEŃ 3 NIEDZIELA PALMOWA
Jerozolima – Góra Oliwna – panorama miasta; sanktuarium Pater Noster; meczet Wniebowstąpienia; kościół Dominus
Flevit; Bazylika Agonii w Ogrodzie Oliwnym; Grota Gethsemane; świątynia Grobu Maryi. Uczestnictwo w procesji
Niedzieli Palmowej.
DZIEŃ 4 WIELKI PONIEDZIAŁEK
Cezarea Nadmorska – park archeologiczny dawnego portu Heroda Wielkiego – ruiny amfiteatru, hipodromu, pałacu
władcy. Karmel – sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą proroka Eliasza. Nazaret – bazylika Zwiastowania
oraz kościół św. Józefa. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego Cudu Pana Jezusa.
DZIEŃ 5 WIELKI WTOREK
Góra Błogosławieństw – sanktuarium upamiętniające Kazanie Chrystusa na Górze. Tabgha – sanktuaria rozmnożenia
chleba i ryb oraz prymatu św. Piotra. Kafarnaum – park archeologiczny miasta z czasów Pana Jezusa. Rejs po Jeziorze

W CENIE:

TERMIN:

12-23.04.2019

CENA: 2100 PLN + 890 USD
W CENIE:
• przelot rejsowym samolotem
• na miejscu klimatyzowany autokar
• noclegi w hotelach ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie)
• trzy posiłki z wyjątkiem pierwszego i
ostatniego dnia, (do śniadania kawa,
herbata, do obiadu i kolacji woda)
• wstępy
• napiwki
• opieka Księdza/Przewodnika
•TERMIN:
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
Uwaga! Paszport musi być ważny co
najmniej 6 m-cy od daty powrotu.
Jeśli mają Państwo w paszporcie
stempel świadczący o pobycie
w Syrii, Libanie, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich lub Arabii
Saudyjskiej konieczna jest wymiana
paszportu, gdyż nie zostaną Państwo
wpuszczeni na teren Izraela.

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 5 BETLEJEM – MORZE MARTWE
Betlejem – Bazylika Narodzenia Chrystusa; Grota Mleczna; Pole Pasterzy. Po południu odpoczynek nad Morzem
Martwym.
Nocleg w Betlejem/Jerycho.

ZIEMIA ŚWIĘTA

DZIEŃ 6 EIN KAREM – MORZE MARTWE
Ein Karem – sanktuaria Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jerozolima – Instytut Pamięci Yad
Vashem. Po południu odpoczynek nad Morzem Martwym. Wieczorny spacer po Jerozolimie. Nocleg w Betlejem.

MORZE MARTWE

DZIEŃ 7 JEROZOLIMA – MORZE MARTWE
Jerozolima – Góra Oliwna – panorama miasta; sanktuarium Pater Noster; meczet Wniebowstąpienia; kościół Dominus
Flevit; Bazylika Agonii w Ogrodzie Oliwnym; Grota Gethsemane; świątynia Grobu Maryi. Po południu odpoczynek
nad Morzem Martwym. Nocleg w Betlejem/Jerycho.
DZIEŃ 8 JEROZOLIMA – MORZE MARTWE
Jerozolima – Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu, wzniesiony nad ruinami domu arcykapłana
Kajfasza; Wieczernik; bazylika Zaśnięcia NMP. Po południu odpoczynek nad Morzem Martwym. Nocleg w Betlejem/
Jerycho.
DZIEŃ 9 JEROZOLIMA – MORZE MARTWE
Stare Miasto – bazylika św. Anny; Lithostrotos – ruiny twierdzy Antonia; Nabożeństwo Drogi Krzyżowej; Bazylika
Grobu Pańskiego. Po południu odpoczynek nad Morzem Martwym. Nocleg w Betlejem/Jerycho

DZIEŃ 10 JEROZOLIMA – MORZE MARTWE
Stare Miasto – Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji politycznej); dzielnica żydowska; pozostałości Cardo z czasów
rzymskich. Czas wolny. Po południu odpoczynek nad Morzem Martwym. Nocleg w Betlejem/Jerycho.
DZIEŃ 11 BETANIA – QUMRAN – MASADA – MORZE MARTWE
Betania – sanktuarium Marii, Marty i Łazarza. Qumran – ruiny osiedla Esseńczyków. Masada – ruiny twierdzy heroda
Wielkiego. Morze Martwe – wypoczynek. Nocleg w Betlejem/Jerycho.
DZIEŃ 12 TEL AVIV – WARSZAWA
Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.a
WARSZAWA – TEL AVIV
Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej – akwedukt rzymski. Nocleg w Tyberiadzie/
Nazaret.
DZIEŃ 2 KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA
Poranny przejazd do Cezarei Nadmorskiej. Karmel – sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą proroka
Eliasza. Nazaret – bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego Cudu
Pana Jezusa. Nocleg w Nazaret/Tyberiadzie.
DZIEŃ 3 GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – KAFARNAUM – GENEZARET – TYBERIADA
Góra Błogosławieństw – sanktuarium upamiętniające Kazanie Chrystusa na Górze. Tabgha – sanktuaria rozmnożenia
chleba i ryb oraz prymatu św. Piotra. Kafarnaum – park archeologiczny miasta z czasów Pana Jezusa. Rejs po Jeziorze
Galilejskim. Tyberiada – kościół św. Piotra Rybaka. Nocleg w Nazaret/Tyberiadzie.
DZIEŃ 4 GÓRA TABOR – JERYCHO – BETANIA NAD JORDANEM – MORZE MARTWE –
BETLEJEM
Góra Tabor – sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – miejsce dialogu
z Zacheuszem. Betania nad Jordanem – miejsce chrztu Pana Jezusa w wodach rzeki Jordan. Morze Martwe –
odpoczynek. Nocleg w Betlejem/Jerycho.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

TERMIN:

07-18.10.2019

CENA: 2100 PLN + 990 USD
W CENIE:
•
•
•
•
•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelach ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie)
trzy posiłki z wyjątkiem pierwszego i
ostatniego dnia, (do śniadania kawa,
herbata, do obiadu i kolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
Uwaga! Paszport musi być ważny co
najmniej 6 m-cy od daty powrotu.
Jeśli mają Państwo w paszporcie
stempel świadczący o pobycie
w Syrii, Libanie, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich lub Arabii
Saudyjskiej konieczna jest wymiana
paszportu, gdyż nie zostaną Państwo
wpuszczeni na teren Izraela.

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 6 BETANIA NAD JORDANEM – GÓRA NEBO – MADABA – MACHERONT
Betania nad Jordanem – miejsce chrztu Pana Jezusa w wodach rzeki Jordan. Góra Nebo – sanktuarium Mojżesza
w miejscu jego śmierci. Madaba – cerkiew św. Jerzego z mozaiką z VI wieku, przedstawiającą mapę krajów biblijnych.
Macheront – ruiny twierdzy Heroda Wielkiego, miejsce męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela.

ZIEMIA
ŚWIĘTA
JORDANIA

DZIEŃ 7 PETRA
Petra – ruiny starożytnego miasta wykutego w czerwonym piaskowcu, stolicy królestwa Nabatejczyków.
DZIEŃ 8 GRANICA JORDAŃSKO/ IZRAELSKA – JERYCHO – JEROZOLIMA
Przekroczenie granicy jordańsko/ izraelskiej. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – miejsce dialogu z Zacheuszem.
Morze Martwe – możliwość kąpieli.
DZIEŃ 9 JEROZOLIMA
Góra Oliwna – panorama miasta; sanktuarium Pater Noster; meczet Wniebowstąpienia; kościół Dominus Flevit;
bazylka Agonii w Ogrodzie Oliwnym; Grota Gethsemane; świątynia Grobu Maryi. Stare Miasto – bazylika św. Anny;
Lithostrotos – ruiny twierdzy Antonia; Nabożeństwo Drogi Krzyżowej; Bazylika Grobu Pańskiego.
DZIEŃ 10 JEROZOLIMA
Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu, wzniesiony nad ruinami domu arcykapłana Kajfasza;
Wieczernik; bazylika Zaśnięcia NMP. Stare Miasto – Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji politycznej); dzielnica
żydowska; pozostałości Cardo z czasów rzymskich. Czas wolny.

DZIEŃ 11 TEL AVIV – WARSZAWA
Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – TEL AVIV – BETLEJEM
Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv.
DZIEŃ 2 BETLEJEM – JEROZOLIMA – EIN KAREM
Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa; kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami św. Józefa i św.
Hieronima; Grota Mleczna; Pole Pasterzy. Ein Karem – sanktuaria Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Jerozolima – Instytut Pamięci Yad Vashem.
DZIEŃ 3 CEZAREA NADMORSKA – KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA
Cezarea Nadmorska – park archeologiczny dawnego portu Heroda Wielkiego – ruiny amfiteatru, hipodromu, pałacu
władcy. Karmel – sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą proroka Eliasza. Nazaret – bazylika Zwiastowania
oraz kościół św. Józefa. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego Cudu Pana Jezusa.
DZIEŃ 4 GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – KAFARNAUM – GENEZARET – TABOR
Góra Błogosławieństw – sanktuarium upamiętniające Kazanie Chrystusa na Górze. Tabgha – sanktuaria rozmnożenia
chleba i ryb oraz prymatu św. Piotra. Kafarnaum – park archeologiczny miasta z czasów Pana Jezusa. Rejs po Jeziorze
Galilejskim. Góra Tabor – sanktuarium Przemienienia Pańskiego.
DZIEŃ 5 GRANICA IZRAELSKO/JORDAŃSKA – GERAZA – AMMAN
Przekroczenie granicy izraelsko/ jordańskiej. Geraza – ruiny starożytnego miasta Dekapolu. Amman – cytadela
z pozostałościami miasta z czasów rzymskich i arabskich oraz muzeum archeologicznym; ruiny teatru greckiego
i odeonu.

TERMIN:

27.09-07.10.2019

CENA: 2100 PLN + 1390 USD
W CENIE:
•
•
•
•
•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelach ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie)
trzy posiłki z wyjątkiem pierwszego i
ostatniego dnia, (do śniadania kawa,
herbata, do obiadu i kolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
Uwaga! Paszport musi być ważny co
najmniej 6 m-cy od daty powrotu.
Jeśli mają Państwo w paszporcie
stempel świadczący o pobycie
w Syrii, Libanie, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich lub Arabii
Saudyjskiej konieczna jest wymiana
paszportu, gdyż nie zostaną Państwo
wpuszczeni na teren Izraela.

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 6 KORYNT – EPIDAUROS – MYKENY – NAFPLIO – KENCHRY
Przystanek na zdjęcia nad Kanałem Korynckim. Korynt – stanowisko archeologiczne antycznego miasta, miejsce
kilkukrotnego pobytu św. Pawła. Kenchry – pozostałości portu pożegnania św. Pawła z kontynentem europejskim.
CENIE: miasta: Brama
Epidauros – ruiny antycznego sanktuarium Asklepiosa, boga medycyny. Mykeny – ruiny W
starożytnego
Lwów, Grobowiec Agamemnona. Nafplio – pierwsza stolica nowożytnej Grecji.

GRECJA
ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

DZIEŃ 7
Ateny – katedra św. Dionizego Areopagity; Akropol, dawne wzgórze świątynne z najważniejszą budowlą –
Partenonem – poświęconym patronce miasta, bogini Atenie; Areopag, miejsce wygłoszenia słynnego kazania przez
św. Pawła; Agora; stary Stadion Olimpijski; zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Kolacja w tawernie
z folklorem greckim. Nocleg w Atenach.
DZIEŃ 8 ATENY – WARSZAWA
Przelot na trasie Ateny – Warszaw
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – ATENY
Przelot na trasie Warszawa – Ateny.
DZIEŃ 2 KAVALLA – FILIPPI
Kavalla – starożytne Neapolis, miasto portowe, do którego przybił św. Paweł i rozpoczął z niego misję po Europie –
panorama portu; starówka. Filippi – miejsca Chrztu Św. pierwszego Europejczyka, kobiety o imieniu Lidia – ruiny
starożytnego miasta; baptysterium.
DZIEŃ 3 SALONIKI – VERIA – OK. KALAMBAKI
Saloniki – miasto działalności św. Pawła – Biała Wieża; katedra św. Demetriusza; Rotunda, Łuk Galeriusza. Veria –
starożytna Berea, świątynia z czasów bizantyjskich; pomnik św. Pawła. Nocleg w Kalambace.
DZIEŃ 4 METEORY – OK. DELF
Meteory – zespół wiszących klasztorów z XIV wieku, usytuowanych na skalnych szczytach na wysokości 530 – 630 m.
n.p.m. Nocleg w Delfach.
DZIEŃ 5 DELFY – OSSIOS LOUKAS – LOUTRAKI
Delfy – ruiny antycznego sanktuarium Appolina, najsłynniejszej wyroczni starożytnego świata. Ossios Loukas –
bizantyjski klasztor bł. Łukasza ze Stiri z pięknymi mozaikami, jeden z najlepiej zachowanych monastyrów w Grecji.
Zakwaterowanie w nadmorskiej miejscowości Loutraki.

TERMIN:

01-08.07.2019

CENA:
Cena będzie podana w późniejszym terminie
W CENIE:
• przelot rejsowym samolotem
• na miejscu klimatyzowany autokar
• noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
• dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
• wstępy
• napiwki
• opieka Księdza/Przewodnika
• ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport/dowód
osobisty

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 6 MONTE CASSINO – SAN GIOVANNI ROTONDO
Monte Cassino – opactwo Ojców Benedyktynów z grobem św. Benedykta i św. Scholastyki; cmentarz wojenny polskich
żołnierzy II korpusu Gen. Andersa. San Giovanni Rotondo – bazylika św. Ojca Pio; antyczny kościółek Matki Bożej
Łaskawej; muzeum klasztorne z pamiątkami po św. Stygmatyku. Nocleg w San Giovanni Rotondo.
W CENIE:
DZIEŃ 7 SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO – MANOPPELLO – LORETO
San Giovanni Rotondo – modlitwa przy grobie świętego Ojca Pio. Czas wolny. Lanciano – sanktuarium pierwszego Cudu
Eucharystycznego w historii Kościoła z VIII wieku. Manoppello – sanktuarium Świętego Oblicza – płótna grobowego
Pana Jezusa. Nocleg w Loreto.

RZYM

SAN GIOVANNI ROTONDO

DZIEŃ 8 LORETO – ASYŻ
Loreto – sanktuarium Domku Nazaretańskiego i Matki Bożej Loretańskiej. Asyż – bazylika św. Franciszka; bazylika
św. Klary; bazylika Matki Bożej Anielskiej z kaplicą Porcjunkulą; Chiesa Nova – kościółek w miejscu domu rodziny
Bernardone; oratorium w miejscu narodzenia św. Franciszka. Nocleg w okolicach Asyżu.
DZIEŃ 9 WENECJA – OKOLICE TARVISIO
Wenecja – bazylika św. Marka Ewangelisty. Spacer uliczkami dzielnic San Marco i Castello do słynnego mostu Rialto
przerzuconego nad Canale Grande. Czas wolny na placu św. Marka. Nocleg w okolicachTarvisio.
DZIEŃ 10 OK. TARVISIO – CZĘSTOCHOWA
Przejazd tranzytowy przez Włochy, Austrię, Czechy, Polskę. Powrót do Częstochowy w późnych godzinach wieczornych.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 CZĘSTOCHOWA – OK. PADWY
Przejazd tranzytowy przez Polskę, Czechy, Austrię, Włochy. Nocleg w okolicach Padwy.
DZIEŃ 2 PADWA – ORVIETO – OK. RZYMU
Padwa – bazylika św. Antoniego z grobem Świętego i kaplicą relikwii (cudownie zachowany język i aparat głosowy);
bazylika św. Justyny z grobami Świętej i św. Łukasza Ewangelisty. Orvieto – gotycka katedra z cyklem fresków L.
Signorelli „Sąd Ostateczny” oraz Cudownym Korporałem, postacią Cudu Eucharystycznego z 1263 r. Zakwaterowanie
w okolicach Rzymu.
DZIEŃ 3 RZYM
Ogrody Watykańskie (w miarę możliwości); Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską; bazylika św. Piotra (modlitwa
przy grobie św. Jana Pawła II); Groty Watykańskie; katedra św. Jana na Lateranie oraz Święte Schody.
DZIEŃ 4 RZYM
Audiencja generalna z Ojcem Św. (audiencja w zależności od obecności Papieża). Rzym – Zamek św.Anioła – Panteon
– kościół NMP Królowej Męczenników; Plac Navona; Fontanna di Trevi; Schody Hiszpańskie.
DZIEŃ 5 RZYM
Bazylika św. Pawła za Murami; Awentyn; kościół San Salvatore in Onda z grobem św. Wincentego Pallottiego;
Koloseum (wejście do środka); Palatyn – ruiny pałacu Oktawiana Augusta; Forum Romanum; Kapitol; Plac Wenecki;
kościół Santa Maria in Cosmedin z tzw. Ustami Prawdy.

TERMIN:

13-22.07.2019

CENA: 1300 PLN + 590 EUR
W CENIE:
•
•
•

•
•
•
•

przejazd klimatyzowanym autokarem
noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport/dowód
osobisty

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 5
Rejs promem na trasie Sorrento – Capri. Rejs statkiem dookoła wyspy. Miasto Capri –
kościół św. Stefana, Ogrody Augusta. Czas wolny na plaży. Nocleg w okolicach Neapolu.

WŁOCHY

DZIEŃ 6
Przejazd malowniczym wybrzeżem do Amalfi. Amalfi – katedra z relikiwiami św. Andrzeja Apostoła. Czas wolny. Rejs
łodzią z Alafi do Salerno. Powrót na nocleg w okolice Neapolu.
DZIEŃ 7 NEAPOL – WARSZAWA
Przelot do Polski.

W CIENIU WEZUWIUSZA

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1
Przelot na trasie Warszawa – Neapol. Zakwaterowanie w hotelu.
DZIEŃ 2
Castel Nuovo, rezydencja królewska wybudowana przez rodzinę Andegawenów. Palazzo Reale (pałac królewski).
Kościół San Francesco di Paola wzorowany na rzymskim Panteonie. Teatr San Carlo, klejnot Neapolu, jeden z
największych teatrów operowych w Europie. Katedra Św. Januarego z relikwiami. Castel dell’Ovo (Zamek Jajeczny)
wzniesiony na małej wysepce połączonej ze stałym lądem groblą. Katakumby: San Gennaro i San Gaudioso. Nocleg
w okolicach Neapolu.
DZIEŃ 3
Przejazd kolejką na Wzgórze Vomero – Certosa di San Martino, kompleks klasztorny kartuzów, muzeum historyczne
z pamiątkami po Kartuzach, tradycyjna szopka wykonana z naturalnych materiałów: drewna, mchu i kory. Castel
Sant’Elmo – średniowieczna forteca przekształcona w muzeum. Wypoczynek nad morzem. Nocleg w okolicach
Neapolu.
DZIEŃ 4
Wjazd na Wezuwiusz – jedyny czynny wulkan na stałym lądzie Europy, spacer do krateru. Pompeje – ruiny miasta
zniszczonego podczas wybuchu Wezuwiusza w 79 r; sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Nocleg w okolicach
Neapolu.

TERMIN:

07-13.06.2019

CENA: 1900 PLN + 770 EUR
W CENIE:
• przeloty samolotem rejsowym
• na miejscu klimatyzowany autokar
• noclegi w hotelach ***/**** : pokoje
dwuosobowe z łazienkami
• dwa posiłki z wyjątkiem pierwszego i
ostatniego dnia, (do śniadania kawa,
herbata, do kolacji woda)
• ubezpieczenie NW i KL (choroby
przewlekłe)
• wstępy
• napiwki
• opieka Księdza/Przewodnika

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport/dowód
osobisty

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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głównie bogini miłości i płodności. Zwiedzanie miasta. Wizyta w Giardio del Balio – XIX – wiecznym miejskim
ogrodzie botanicznym a także w XIV – wiecznym kościele Chiesa Matrice. Przejazd do Trapani – miasta przepięknie
położonego na wąskim, przypominającym sierp, przylądku słynącym ze średniowiecznych i renesansowych
kościółków i XVII – wiecznej katedry.

SYCYLIA

DZIEŃ 6 AGRIGENTO – SYRAKUZY
Przejazd do Agrigento – najważniejszego na całej Sycylii stanowiska archeologicznego zwanego Doliną Świątyń.
Przejazd do Syrakuz. Czas wolny.
DZIEŃ 7 SYRAKUZY – ORTIGIA – KATANIA
Syrakuzy – zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. Park archeologiczny z teatrem wykutym w skale
i rzymskim amfiteatrem, wizyta w jaskini zwanej Uchem Dionizjusza. Przejazd na wysepkę Ortigia, gdzie znajduje
się barokowa katedra zbudowana w dawnych murach świątyni greckiej i słynne źródła Arteuzy. Przejazd do Katanii
– miasta zbudowanego z kamienia wulkanicznego; Plac Katedralny, Katedra św. Agaty, Ratusz Miejski, Fontanna ze
Słoniem, ruiny amfiteatru rzymskiego.
DZIEŃ 8 KATANIA – WARSZAWA
Przelot do Polski.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – KATANIA
Przelot z Warszawy na Sycylię.
DZIEŃ 2 ETNA – TAORMINA
Etna – wyjazd na wulkan – kolejką linową i samochodami terenowymi (zależne od stopnia erupcji wulkanu). Spacer
z wulkanologiem wokół wygasłych i czynnych kraterów i siarkowych jezior. Przejazd do Taorminy – miasteczka
określanego przez cudzoziemców sycylijskim Saint Tropez, starówka, katedra św. Mikołaja.
DZIEŃ 3 PALERMO
Przejazd w okolice Palermo, czas wolny nad morzem.
DZIEŃ 4 MONTE PELLEGRINO – PALERMO
Przejazd na malowniczą górę Monte Pellegrino. Wizyta w XVII – wiecznym sanktuarium św. Rozalii Pustelnicy,
która tutaj żyła, modliła się i zmarła a którą Papież Urban VIII w 1630 roku wpisał do Martyrologium Rzymskiego
jako patronkę chroniącą przed zarazą. Przejazd do Palermo. Zwiedzanie Starego Miasta, Pałacu Normanów z Kaplicą
Palatyńską, Kościoła normańskiego La Martorana, Fontanna Pretoria, Teatr Massimo (z zewnątrz), Katedra NMP
Wniebowziętej z grobem św. Rozalii, patronki miasta.
DZIEŃ 5 ERICE – TRAPANI
Przejazd do Erice – miasteczka położonego na szczycie góry, które było miejscem kultu wielu bóstw starożytności,

TERMIN:

02-09.08.2019

CENA: 1800 PLN + 1090 EUR
W CENIE:
• przelot rejsowym samolotem
• na miejscu klimatyzowany autokar
• noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
• dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
• wstępy
• napiwki
• opieka Księdza/Przewodnika
• ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport/dowód
osobisty

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 5 SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SAN ANGELO
San Giovanni Rotondo – bazylika św. Ojca Pio; antyczny kościółek Matki Bożej Łaskawej; muzeum klasztorne
z pamiątkami po św. Stygmatyku. Czas wolny. Monte San Angelo – sanktuarium św. Michała Archanioła w miejscu
jego objawień.

RZYM

DZIEŃ 6 LANCIANO – MANOPPELLO – LORETO – OK. ASYŻU
Lanciano – sanktuarium pierwszego Cudu Eucharystycznego w historii Kościoła z VIII wieku. Manoppello –
sanktuarium Świętego Oblicza – płótna grobowego Pana Jezusa. Loreto – sanktuarium Domku Nazaretańskiego
i Matki Bożej Loretańskiej. Zakwaterowanie w okolicach Asyżu.

SAN GIOVANNI ROTONDO CASCIA

DZIEŃ 7 ASYŻ – CASCIA
Asyż – bazylika św. Franciszka; bazylika św. Klary; bazylika Matki Bożej Anielskiej z kaplicą Porcjunkulą; Chiesa
Nova – kościółek w miejscu domu rodziny Bernardone; oratorium w miejscu narodzenia św. Franciszka. Cascia –
sanktuarium św. Rity.
DZIEŃ 8 RZYM – WARSZAWA
Przelot na trasie Rzym – Warszawa.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – RZYM
Przelot na trasie Warszawa – Rzym. Rzym – bazylika św. Pawła za Murami. Zakwaterowanie w okolicach Rzymu.
DZIEŃ 2 RZYM
Audiencja generalna z Ojcem Św. (audiencja w zależności, od obecności Papieża). Rzym – Panteon – kościół NMP
Królowej Męczenników; kościół Santa Maria Sopra Minerva z grobem św. Katarzyny ze Sieny; Plac Navona; Fontanna
di Trevi; Schody Hiszpańskie.
DZIEŃ 3 RZYM
Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską; bazylika św. Piotra (modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II); Groty
Watykańskie; katedra św. Jana na Lateranie oraz Święte Schody; Koloseum (z zewnątrz).
DZIEŃ 4 MONTE CASSINO – PIETRELCINA – SAN GIOVANNI ROTONDO
Monte Cassino – opactwo Ojców Benedyktynów z grobem św. Benedykta i św. Scholastyki; cmentarz wojenny polskich
żołnierzy II korpusu Gen. Andersa. Pietrelcina – miejsca związane z dzieciństwem św. Ojca Pio, pomieszczenia
mieszkalne rodziny Forgione, kościół św. Anny (z chrzcielnicą św. Ojca Pio), kościół parafialny Matki Bożej Anielskiej.
Zakwaterowanie w San Giovanni Rotondo.

TERMIN:

03-10.09.2019

CENA: 1700 PLN + 890 EUR
W CENIE:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
komunikacja miejska w Rzymie
noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,(
do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport/dowód
osobisty

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
DZIEŃ 5 RZYM
Katakumby św. Kaliksta; kościół Domine Quo Vadis; katedra św. Jana Na Lateranie oraz Święte Schody; bazylika św.
Krzyża Jerozolimskiego z relikwiami Krzyża Pana Jezusa. Czas wolny.

RZYM
ŚWIĘTA W RZYMIE

DZIEŃ 1 WARSZAWA – RZYM
Przelot na trasie Warszawa – Rzym
DZIEŃ 2 RZYM
Ogrody Watykańskie (w miarę możliwości); Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską; bazylika św. Piotra (modlitwa
przy grobie św. Jana Pawła II); kościół San Salvatore in Onda z grobem św.Wincentego Pallottiego.
DZIEŃ 3 RZYM
Audiencja generalna z Ojcem Św. (audiencja w zależności, od obecności Papieża). Rzym – Panteon – kościół NMP
Królowej Męczenników; kościół Santa Maria Sopra Minerva z grobem św. Katarzyny ze Sieny; Plac Navona; Fontanna
di Trevi; Schody Hiszpańskie.
DZIEŃ 4 RZYM
Bazylika św. Pawła za Murami; Koloseum (wejście do środka); Palatyn – ruiny pałacu Oktawiana Augusta; Forum
Romanum; Kapitol; kościół Santa Maria in Aracoeli z grobem św. Heleny; Plac Wenecki; kościół Santa Maria in
Cosmedin z tzw. Ustami Prawdy; pozostałości Circo Massimo.

31.

DZIEŃ 6 RZYM – WARSZAWA
Przelot na trasie Rzym – Warszawa.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

TERMIN:

19-24.06.2019

CENA: 1590 PLN + 690 EUR
W CENIE:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
transfer lotnisko – hotel – lotnisko
komunikacja miejska w Rzymie
noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport/dowód
osobisty

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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teatru greckiego, amfiteatru rzymskiego, kamieniołomu z tzw. Uchem Dionizosa, wyspa Ortygia – Katedra Narodzenia
NMP, tzw. Źródło Aretuzy. Zakwaterowanie w okolicach Katanii.
DZIEŃ 6 ETNA – TAORMINA
Etna – wjazd na wulkan (zależny od stopnia erupcji wulkanu). Taormina – katedra św. Mikołaja, pozostałości teatru
greckiego.

MALTA

DZIEŃ 7 KATANIA – PIAZZA ARMERINA – OKOLICE PALERMO
Katania – Katedra Św. Agaty. Piazza Armerina – ruiny willi rzymskiej z okresu późnego cesarstwa z dobrze
zachowanymi mozaikami podłogowymi. Zakwaterowanie w okolicach Palermo.

SYCYLIA

DZIEŃ 8 PALERMO
Palermo – Katedra NMP Wniebowziętej z grobem św. Rozalii patronki miasta, Kaplica Palatyńska w Pałacu
Normandzkim z pięknymi mozaikami. Kościół La Martorana, Plac Quattro Canti. Monreale – normandzka katedra
imienia NMP wybudowana z inicjatywy króla Wilhelma II.
DZIEŃ 9 PALERMO – WARSZAWA
Przelot do Polski.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – MALTA
Przelot na trasie. Warszawa – Malta.
DZIEŃ 2 MALTA – LA VALETTA – MOSTA
la Valetta – stolica Malty – katedra św. Jana Chrzciciela; kościół św. Pawła Rozbitka; Ogrody Barracca. Rejs statkiem
po Wielkim Porcie, skąd rzociaga się panorama trzech kiast – Vittiorosy, Senglei i Cospicuy (dawna siedziba Zakonu
Maltańskiego). Mosta – Kościół Wniebowzięcia NMP.
DZIEŃ 3 MDINA – RABAT – MELIEHA – DINGI CLIFFS
Mdina – dawna stolica Malty. Katedra św. Piotra i Pawła; Muzeum Katedralne. Rabat – grota i kościół św. Pawła,
katakumby św. Agaty, dominikański kościół Matki Bożej z Groty. Melieha – narodowe sanktuarium z cudowna ikoną
NMP należącą do szkoły ikon św. Łukasza. Dingli Cliffs – najwyższy punkt Malty, postój na zdjęcia.
DZIEŃ 4 GOZO
Rejs na wyspę Gozo. Sanktuarium maryjne w Ta’Pinu. Victoria – stolica Gozo. Katedra Wniebowzięcia NMP, cytadela.
Ggantija – megalityczna światynia z ok. 36000 r.p. Ch. uchodząca za najstarszą wolno stojącą budowlę świata.
Marsalforn – wioska rybacka. Powrót na Maltę.
DZIEŃ 5 MALTA – SYRAKUZY – OKOLICE KATANII
Rejs katamaranem na Sycylię. Syrakuzy – sanktuarium Matki Boże Płaczącej, park archeologiczny – pozostałości

TERMIN:

06-14.09.2019

CENA: 2000 PLN + 1390 EUR
W CENIE:
•
•
•
•

•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport/dowód
osobisty

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 7 BURGOS – LA CORUNA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Coruña – port, z którego wypłynęła w morze w 1588 r. niezwyciężona Armada, pokonana w końcu przez
Brytyjczyków. Przejazd do Santiago de Compostela.

LOURDES - FATIMA

DZIEŃ 8 SANTIAGO DE COMPOSTELA - COIMBRA - FATIMA
Zwiedzanie Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, którego marmurowy grobowiec został odkryty ok 800 r. i odtąd stał
się jednym z najważniejszych szlaków pątniczych. Wizyta w Coimbrze - mieście narodzin sześciu królów Portugalii
i siedzibie najstarszego uniwersytetu w kraju. Przejazd do Fatimy.
DZIEŃ 9 FATIMA
Zwiedzanie bazyliki oraz placu sanktuaryjnego a także miejsc związanych z objawieniami.
Udział w wieczornym nabożeństwie.

LA SALETTE

DZIEŃ 10 FATIMA - MADRYT
Przejazd do Madrytu. Popołudniu wypoczynek nad morzem.
DZIEŃ 11 MADRYT - BARCELONA
Przejazd do Barcelony. Zwiedzanie - Sagrada Familia, spacer Ramblas.
DZIEŃ 12 BARCELONA - ARS - LYON
Przejazd do Ars. Zwiedzanie miejsc, gdzie żył i pracował św. Jan Maria Vianney – patron wszystkich proboszczów,
kanonizowany w 1925 r. przez papieża Piusa XI. Nocleg w okolicach Lyonu.

DZIEŃ 13 LYON – ALTÖTTING
Przejazd do Altötting, nazywanego „Bawarską Częstochową” – Sanktuarium Czarnej Madonny – patronki Bawarii.
DZIEŃ 14 ALTÖTTING – CZĘSTOCHOWA
Przejazd powrotny z Altötting do Częstochowy.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
DZIEŃ 1 CZĘSTOCHOWA – STRASBOURG
Przejazd tranzytowy na nocleg do Strasbourga.
DZIEŃ 2 STRASBOURG – LA SALETTE
Strasbourg – siedziba wielu europejskich instytucji. Nawiedzenie katedry Notre-Dame. Spacer po Placu Gutenberga.
Wyjazd w kierunku La Salette.
DZIEŃ 3 LA SALETTE
Przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej, gdzie Maryja objawiła się w 1846 dwojgu pastuszkom. Droga
Krzyżowa, wieczorna liturgia. Przejazd do hotelu w okolicach La Salette.
DZIEŃ 4 LA SALETTE – LOURDES
Msza św. w La Salette. Przejazd do Lourdes – udział w nabożeństwie wieczornym.
Lourdes – najsłynniejsze Sanktuarium we Francji u stóp Pirenejów, w którym Matka Boża objawiała się w 1858 r.
Bernadecie Soubirous.
DZIEŃ 5 LOURDES
Zwiedzanie Sanktuarium i miejsc związanych z objawieniami. Udział w Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo wieczorne –
procesja światła, możliwość kąpieli w basenach.
DZIEŃ 6 LOURDES – SAN SEBASTIAN – LOYOLA – BURGOS
Poranna Msza św. w Lourdes. San Sebastian – krótki odpoczynek w miasteczku nad Zatoką Biskajską. Nawiedzenie
domu rodzinnego św. Ignacego z Loyoli i Bazyliki Księży Jezuitów. Burgos – dawna stolica Starej Kastylii ze starówką
z ciemnego kamienia i jedną z najwspanialszych katedr gotyckich w całej Hiszpanii.

TERMIN:

22.06-05.07.2019

CENA: 1550 PLN + 750 EUR
W CENIE:
•
•
•

•
•
•
•

przejazd klimatyzowanym autokarem
noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport/dowód
osobisty

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 6 SANTIAGO DE COMPOSTELA – PORTO – FATIMA
Przejazd do Porto. Kościół św. Franciszka, dworzec Sao Bento. Przejazd na nocleg do Fatimy lub w okolice Lizbony.

FATIMA

DZIEŃ 7 LIZBONA
Zwiedzanie Lizbony – kościół św. Antoniego zwanego Padewskim, katedra, wzgórze i ruiny Zamku św. Jerzego,
Klasztor Hieronimitów, Wieża Belem, Pomnik Odkrywców, przejazd Mostem 25 Kwietnia, figura Chrystusa Króla,
EXPO 98. Nocleg w okolicach Lizbony.
DZIEŃ 8 LIZBONA – WARSZAWA
Przelot do Polski.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – LIZBONA – FATIMA
Przelot na trasie Warszawa – Lizbona. Przejazd na nocleg do Fatimy.
DZIEŃ 2 FATIMA
Zwiedzanie Sanktuarium i miejsc związanych z Objawieniami w Valinhos, Loca do Cabeco, Aljustrel. Droga Krzyżowa.
Udział w wieczornej procesji.
DZIEŃ 3 FATIMA – BATALHA – ALCOBACA – NAZARE – FATIMA
Przejazd do Batalha. Zwiedzanie zespołu klasztornego Matki Boskiej Zwycięskiej. Przejazd do Alcobaca. Klasztor
Cystersów z grobowcami króla Pedro i Ines de Castro. Przejazd na plaże do Nazare.
DZIEŃ 4 COIMBRA – BRAGA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Przejazd do Coimbry, zwiedzanie najstarszego w Portugalii uniwersytetu i Starej Katedry z 1064 roku. Przejazd
do Bragi – siedziby arcybiskupstwa i głównego ośrodka religijnego zwanego „portugalskim Rzymem”, zwiedzanie
najstarszej w Portugalii katedry. Przejazd na nocleg do Santiago de Compostela.
DZIEŃ 5 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Santiago de Compostela – spacer uliczkami Starego Miasta i zwiedzanie Katedry św. Jakuba – jednego z największych
sanktuariów chrześcijaństwa z lat 1078-1122. Spacer po średniowiecznej starówce : romańska katedra, Plac Złotników,
Plac Obradoiro.

TERMIN:

12-19.07.2019

CENA:
Cena będzie podana w późniejszym terminie
W CENIE:
• przelot rejsowym samolotem
• na miejscu klimatyzowany autokar
• noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
• dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
• wstępy
• napiwki
• opieka Księdza/Przewodnika
• ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport/dowód
osobisty

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 8 VRBOSKA - DRVENIK - NEUM
Powrót promem do Drvenika (makarska riwiera).Przejazd do Neum.

MEDJUGORJE

DZIEŃ 9 NEUM - DUBROWNIK
Przejazd z Neum do Dubrownika na lotnisko. Wylot do kraju.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

CHORWACJA

DZIEŃ 1 DUBROWNIK
Przylot do Dubrownika.
DZIEŃ 2 DUBROWNIK - MEDJUGORJE
Zwiedzanie Dubrownik: klasztor Franciszkanów, katedra św. Vlaha, starówka. Przejazd do Međugorje.
DZIEŃ 3 MEDJUGORJE - MOSTAR - MEDJUGORJE
Wyjazd do Mostar, zwiedzanie: stare miasto, meczet, Stary Most. Powrót do Medjugorie. Zwiedzanie kościoła, Droga
Krzyżowa, Wzgórze Objawień.
DZIEŃ 4 MEDJUGORJE - SPLIT - TROGIR
Wyjazd z Medjugorie. Zwiedzanie Splitu: starówka z pałacem Dioklecjana. Przejazd do Trogiru: starówka z katedrą.
DZIEŃ 5 PARK NARODOWY KRKA - PRIMOSZTENIE
Wycieczka do Parku Narodowego Krka . Wizyta w miejscowości Primosztenie, degustacja w zagrodzie don Stipe.
DZIEŃ 6 HVAR
Prom na wyspę Hvar.
DZIEŃ 7 VRBOSKA - HVAR - STARI GRAD
Zwiedzanie Hvaru : Hvar, Vrboska, Stari Grad.

TERMIN:

15-23.05.2019

CENA: 1700 PLN + 840 EUR
W CENIE:
•
przelot rejsowym samolotem
•
na miejscu klimatyzowany autokar
•
noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
•
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
•
wstępy
•
napiwki
•
opieka Księdza/Przewodnika
•
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl

41.

DZIEŃ 5 ROVANIEMI
Przejazd do Rovaniemi.Po drodze wizyta w kopalni ametystów. Zapoznanie się z procesem wydobycia i obróbki tych
wspaniałych kamieni. Spacer po centrum handlowym. Możliwość zakupu pamiątek.

LAPONIA

DZIEŃ 6 IVALO – HELSINKI
Wizyta w Arktikum, zwiedzanie oryginalnego, mieszczącego się pod ziemią Muzeum Lapońskiego i Terenów
Arktycznych. Następnie postój w znajdującej się na Kręgu Polarnym Wiosce Świętego Mikołaja, czas wolny na zakupy,
zdjęcia ze świętym Mikołajem. Transfer na lotnisko, wylot do Helsinek.
DZIEŃ 7 HELSINKI
Przejazd do śródmieścia. Spacer po centrum miasta, krótkie zwiedzanie słynnego kościoła wykutego w skale, katedry
luterańskiej, XIX-wiecznej cerkwi prawosławnej. Czas wolny. Wylot do Warszawy.

SZÓSTY GRUDNIA W OJCZYŹNIE MIKOŁAJA

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – HELSINKI – IVALO
Przelot na trasie Warszawa – Helsinki. Przelot do Ivalo (fińska Laponia), leżącego 290 km za Kręgiem Polarnym.
Transfer do hotelu w Saariselka. Nocleg.
DZIEŃ 2 SAARISELKA
Przejazd autobusem na szczyt Pięknej Góry (Kaunispaa), skąd rozpościera się rozległy widok na białe wzgórza
Laponii. Następnie zwiedzanie oryginalnego ośrodka wczasowego (m.in.: szklane domki do oglądania zorzy polarnej,
hotelik w igloo i największa na świecie sauna. Wycieczka saniami ciągniętymi przez renifery.
DZIEŃ 3 SAARISELKA
Przejażdżka zaprzęgiem psów husky. Czas wolny na zakupy miejscowych wyrobów rękodzieła – oryginalnych
wyrabianych przez Lapończyków (m.in.: z kości i skóry renifera).Wspólny wieczór przy świetle pochodni na
zamarzniętym jeziorze. Duże prawdopodobieństwo zobaczenia niespotykanej poza terenami leżącymi za Kołem
Podbiegunowym Zorzy Polarnej. Zjawisko to występuje w okolicy Saariselka każdej nocy, gdy niebo nie jest zasłonięte
chmurami.
DZIEŃ 4 SAARISELKA
Przejazd na skuterach śnieżnych do farmy reniferów. Po południu czas wolny albo dla chętnych pobyt w kompleksie
basenów (podgrzewana woda, tropikalna sceneria).

TERMIN:

03-10.12.2019

CENA: 1950 PLN + 1555 EUR
W CENIE:
•
•
•
•

•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelu ***/****, (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe
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DZIEŃ 7 DROGA TROLLI – DROGA ORŁÓW – FIORD
Geiranger – Wodospad Siedmiu Sióstr Wyjazd w kierunku Andalsnes, na tzw. “Drogę Troli”, na górze postój na
punkcie widokowym – wodospad Stigfossen i Ściana Troli. Zjazd do krótkiej przeprawy promowej Linge-Eisdal, dalej
“Drogą Orłów” do Geiranger. W przypadku dobrej pogody możliwość wjazdu na punkt widokowy Dalsnibba (1500
m. n.p.m.). Rejs fiordem Geiranger, uważanym za najpiękniejszy, po drodze Wodospad Siedmiu Sióstr do Hellesylt.
Nocleg w okolicach Stryn.

SKANDYNAWIA

DZIEŃ 8 LODOWIEC BOYBREEN – SOGNEFJORD – VIK – BERGEN
Przejazd do lodowca Boybreen, który jest jednym z najlepiej dostępnych w Europie. Wizyta w słynnym Muzeum
Lodowca – pokaz filmowy na półkolistym ekranie. Przejazd wzdłuż Sognefjordu – największy fiord w Norwegii – do
Hella, przeprawa promowa do Vagsnes. Stamtąd malownicza trasa w kierunku Bergen, stolicy norweskich fiordów. Po
drodze w miejscowości Vik wizyta w drewnianym kościele typu “stav” z XII. Przejazd do Bergen.
DZIEŃ 9 BERGEN
Zwiedzanie Bergen: stare, malownicze nabrzeże portowe Bryggen, Kościół NMP (z zewnątrz), targ rybny (możliwość
zakupu skór renifera, mięsa wieloryba i rekina lub innych specjałów). Wyjazd kolejką linową Floim, skąd można
podziwiać panoramę miasta. Przejazd do Bruravik, krótka przeprawa do Brimnes. Przejazd przez największy w
Europie płaskowyż Hardangervidda, znany z tzw. “bitwy o ciężką wodę”. Trasa wśród jezior, dzikich dolin, lasów
i strumieni do miasteczka Gol.
DZIEŃ 10 GÖTEBORG – MALMÖ
Przejazd do Göteborga, po drodze Msza św. w Angared. Göteborg – spacer po Starym Mieście, pomnik Karola IX,
Ratusz (z zewnątrz), Kanał Gotyjski. Nocleg w okolicach Malmö.

DZIEŃ 11 MALMÖ – ROSKILDE – YSTAD
Przejazd do Malmö – spacer po mieście. Roskilde – dawna stolica Danii – zwiedzanie przepięknej katedry Roskilde
Domkirke wzniesionej w 1170 r., gdzie znajdują się groby królów duńskich. Przejazd do Ystad – krótki spacer,
a następnie nocna przeprawa promowa do Świnoujścia (kabiny 4-osobowe).

DZIEŃ 1 CZĘSTOCHOWA – ŚWINOUJŚCIE – KOPENHAGA/YSTAD
Wyjazd z Częstochowy, przejazd do Świnoujścia – obiadokolacja. Nocny rejs na trasie Świnoujście – Kopenhaga/Ystad
(kabiny czteroosobowe).

DZIEŃ 12 ŚWINOUJŚCIE – PNIEWY – CZĘSTOCHOWA
Przejazd powrotny ze Świnoujścia do Częstochowy, po drodze Msza św. u Sióstr Urszulanek w Pniewach.

DZIEŃ 2 KOPENHAGA – HELSINGOR – HELSINGBORG
Zwiedzanie Kopenhagi: Mała Syrenka, Fontanna Geliony, z zewnątrz: Amalienborg, Kongens Nytorv, Giełda, msza św.
w katedrze św. Anzgara, starówka. Przejazd do Helsingor – spacer wokół tzw. Zamku Hamleta, przeprawa promowa
do Helsingborg w Szwecji. Nocleg w ok. Jonkoping.
DZIEŃ 3 VADSTENA – SZTOKHOLM
Krótkie odwiedziny w Vadstenie – miejscu, w którym św. Brygida założyła klasztor. Następnie przejazd do Sztokholmu
– zwiedzanie miasta: Pałac Królewski (z zewnątrz), Stare Miasto, Gamla Stan, katedra Strokyrkan, Ratusz z Salą Białą
i Błękitną (znane z uroczystości odbierania nagrody Nobla). Nocleg na przedmieściach Sztokholmu.
DZIEŃ 4 UPPSALA – JEZIORO WENER
Przejazd do Uppsali, starego miasta uniwersyteckiego oraz mocno związanego ze św. Brygidą Szwedzką. Przejazd
trasą z widokiem na Jezioro Wener – największe jezioro Szwecji. Nocleg w okolicach Ski.
DZIEŃ 5 OSLO
Przejazd do Oslo – zwiedzanie miasta: Ratusz, Park Rzeźb Vigelanda, skocznia narciarska Holmenkollen, Muzeum
Wikingów; z zewnątrz: Pałac Królewski Slotem, Twierdza Akershus, Parlament. Przejazd wzdłuż Jeziora Mjosa, Doliną
Gudbrand – przepiękne widoki. Po drodze obiekty olimpijskie. Nocleg w okolicach Kvikne.
DZIEŃ 6 TRONDHEIM – STIKLESTAD
Zwiedzanie Trondheim: Katedra Nidaros – najsławniejsze miejsce pielgrzymkowe północnej Europy w średniowieczu.
Spacer po Starym Mieście. Msza Święta w Stiklestad. Nocleg w okolicach Oppdal.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

TERMIN:

CENA: 2200 PLN + 1550 EUR
W CENIE:

04-15.08.2019
•
•
•
•

•
•
•
•

przejazd klimatyzowanym autokarem
nocne rejsy promem
noclegi w hotelu ***/****(pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
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6 DZIEŃ SEWAN
Przejazd nad jezioro Sewan, zwane „perłą Armenii”. Rejs po jeziorze. Zwiedzanie klasztoru Sewan oraz niezwykle
ciekawego cmentarza ormiańskiego w Noraduz.
7 DZIEŃ SEWAN – HAGHPAT – TBILISI
Zwiedzanie klasztorów w Haghpat i Sanahin (X– XIII w.). Przejazd do Tbilisi.

ARMENIA-GRUZJA

8 DZIEŃ TBILISI – MTSKHETA
Zwiedzanie Tbilisi (spacer po starym mieście, katedra prawosławna Sioni, kościół katolicki). Przejazd do Mtskheta –
dawnej stolicy, a obecnie centrum duchowego Gruzji.
9 DZIEŃ TBILISI – DAWID GAREJI – TBILISI
Dawid Gareji – zwiedzanie skalnego kompleksu klasztornego, którego początki sięgają VI w.
10 DZIEŃ TBILISI – ANANURI – UPLISCYCHE – TBILISI
Ananuri – twierdza pochodząca z przełomu XVI i XVII w. Upliscyche – zwiedzanie starożytnego miasta skalnego,
jednej z najstarszych osad miejskich w Gruzji.
11 DZIEŃ TBILISI – WARSZAWA
Przelot na trasie: Tbilisi – Warszawa.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

1 DZIEŃ WARSZAWA – EREWAŃ
Przelot na trasie: Warszawa – Erewań (wylot samolotu w godzinach wieczornych).
2 DZIEŃ EREWAŃ
Zwiedzanie stolicy Armenii: objazd po mieście, Muzeum Starych Rękopisów oraz Muzeum – Pomnik poświęcony
męczeństwu Ormian.
3 DZIEŃ EREWAŃ – GARNI – GEGHARD – EREWAŃ
Zwiedzanie Garni – jedynej zachowanej świątyni pogańskiej w Armenii oraz klasztoru Geghard z XII w., częściowo
wykutego w skale. W tym klasztorze, zgodnie z tradycją, była kiedyś przechowywana włócznia, którą rzymski żołnierz
przebił bok Chrystusa.
4 DZIEŃ EREWAŃ – ECZMIADZYN – ZWARTNOTS – EREWAŃ
Nawiedzenie katedry w Eczmiadzynie (centrum Kościoła Ormiańskiego i siedziba Patriarchy). Zwiedzanie ruin
kompleksu religijnego w Zvartnots (VII w.).
5 DZIEŃ KHOR VIRAP – NORAVANK – SEWAN
Zwiedzanie klasztoru Khor Virap, skąd rozciąga się wspaniały widok na górę Ararat (Turcja), na szczycie której wg
tradycji osiadła Arka Noego. Zwiedzanie klasztoru Novarank (XIII w.). Wizyta w wytwórni słynnego ormiańskiego
koniaku.

TERMIN:

30.04-10.05.2019;
17-27.09.2019

CENA: 1990 PLN + 1550 USD
W CENIE:
•
•
•
•
•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelu ***/****, (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
trzy posiłki z wyjątkiem pierwszego i
ostatniego dnia, (do śniadania kawa i
herbata, do obiadu i kolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
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przepastnych urwisk i wodospadów. Bliskie spotkania z dżeladami (pawianami o krwawiących sercach) oraz możliwość ujrzenia
kozicy siemeńskiej (walia ibex) i wilka etiopskiego (simien fox). Po południu powrót do Debarku.

ETIOPIA

SZLAKIEM ABISYŃSKICH ŚWIĄTYŃ

DZIEŃ 7 ADI ARKAY – AKSUM
Przejazd najpiękniejszą górską drogą w Etiopii do Aksum (UNESCO) – pierwszej stolicy Etiopii. Tu narodziło się w V wieku
chrześcijaństwo etiopskie, tu znajdują się największe odkrycia archeologiczne kraju, kilka z nich podobno pamięta czasy
Królowej Saby i tu spoczywa Arka Przymierza. To trudna, czasochłonna, ale też bez wątpienia najpiękniejsza droga górska
w Etiopii. Mijamy poszarpane szczyty, skalne maczugi i wraki czołgów – relikty ostatnich wojen. Po drodze wizyta w „polskiej
szkole” w Adi Arkay.
DZIEŃ 8 AKSUM
Zwiedzanie najsławniejszych budowli miasta i zapoznawanie się z bogatą historią kolebki etiopskiej państwowości.
Zobaczymy stele nagrobne w kształcie wieżowców, pałace królewskie, cesarskie grobowce, łaźnie Królowej Saby oraz muzeum
archeologiczne. Na deser zostanie nam wizyta w kościele św. Marii z Syjonu. Na jego terenie przechowywana jest najcenniejsza
etiopska relikwia Arka Przymierza.
DZIEŃ 9 ADIGRAT
Przejazd do Adigrat – niewielkiego miasta, położonego na handlowym szlaku nad
M. Czerwone. Po drodze zwiedzanie ruin świątyni w Yeha najstarszej budowli w całej
Etiopii. Jeśli jakakolwiek budowla pamięta czasy królowej Saby, to właśnie ta. W Adigrat
odwiedzimy jeden z największych kościołów katolickich w całym kraju z cennym
malowidłem Sądu Ostatecznego pędzla Afewerk Tekle. Będzie możliwość rozmowy z
księdzem proboszczem o sytuacji kościoła w Etiopii.
DZIEŃ 10 MEKELE – WUKRO – NEGASH
Przejazd do Mekele – stolicy prowincji Tigray. Po drodze zwiedzanie wykutych w skale
kościołów. Niektóre z nich są położone z dala od głównej drogi św. Piotra i Pawła,
Mikael Milhaizeng. Odwiedzimy też kościół Chirkos w Wukro oraz niezwykle zdobny
Abraha Atsbeha. Zatrzymamy się tez na krótko przy najstarszym w Etiopii meczecie
w Negash.
DZIEŃ 11 LALIBELA
Przejazd piękną, górską drogą do Lalibeli (UNESCO) – niewielkiej wioski położonej na wysokości ponad 2600 m. n.p.m. pośród
wzgórz Lasta. To bez wątpienia najsławniejsza atrakcja turystyczna Etiopii. Tam okoliczne wulkaniczne skały zostały zamienione
w zdobne kościoły. To właśnie tutaj miała powstać afrykańska Jerozolima. I powstała – za sprawą króla Lalibeli i zastępów
Aniołów.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – ADDIS ABEBA
Przelot Warszawa – Addis Abeba (przez jeden z europejskich portów).
DZIEŃ 2 ADDIS ABEBA
Zwiedzanie stolicy Etiopii. To prawdziwa metropolia, siedziba wielu międzynarodowych instytucji m. in. Organizacji Jedności
Afrykańskiej. Zwiedzanie dzielnicy Piazza dzielnicy założonej kiedyś przez Włochów, dziś rozrywkowego centrum Addis
i mekki globtroterów z całego świata. Zwiedzanie m.in. Kościoła św. Jerzego, tam koronowany był ostatni cesarz Etiopii – Haile
Sellasie, muzeum kościelnego z bogatą kolekcją religijną i patriotyczną, pałacu Hajle Sellasie, katedry św. Trójcy, gdzie został
pochowany ostatni cesarz Etiopii, Muzeum Narodowego (tam można zobaczyć szkielet naszej prababki Lucy).
DZIEŃ 3 ADDIS – ABEBA – BAHAR DAR
Przejazd do uniwersyteckiego miasta Bahar Dar położonego nad największym jeziorem Etiopii – J. Tana. Po drodze
podziwianie przełomu Nilu Błękitnego, (często porównywanego z Wielkim Kanionem w Ameryce) którego brzegi łączy
strategiczny most, z którego można podziwiać ten cud natury oraz krótkie zwiedzanie Debre Libanos rozsławione przez
świętego Tekle Haimanot.
DZIEŃ 4 WODOSPADY TIS ISAT – JEZIORO TANA – KEBRAN GABRYEL – ENTE JESUS
Wycieczka nad wodospady Tis Isat co znaczy „dymiąca woda” drugich co do wielkości w Afryce. Spacer w towarzystwie dzieci,
sprzedawców i samozwańczych przewodników na punkt widokowy, skąd rozpościera się panorama prawie czterysta-metrowej
ściany wody. Trasa wiedzie przez XVI-wieczny portugalski most. Po południu rejs po jeziorze Tana – największym w Etiopii
– podziwianie fauny (pelikany, rybołowy, węże wodne, krokodyle, hipopotamy). Zwiedzanie XVI-wiecznych monastyrów na
płw. Zege i na wyspach gdzie czas jakby zatrzymał się od momentu ich budowy: Kebran Gabryel (panowie) i Ente Jesus (panie).
Powrót do Bahar Dar.
DZIEŃ 5 DEBARK – GONDER
Przejazd do Debarku – wrót do Parku Narodowego Gór Simien (UNESCO). Po drodze zwiedzanie Gonder (UNESCO) –
miasta królewskiego znanego z kompleksu zamków i pałaców królewskich. Zwiedzane wszystkich królewskich pałaców, Łaźni
Fasilidasa oraz pięknie zdobionego kościoła Debre Berhan Selassie, którego malowidła na ścianach i przede wszystkim na
sklepieniu rozsławiły ten kościół w całym kraju. Krótka wizyta w wiosce Felaszy żydów etiopskich.
DZIEŃ 6 GÓRY SIMIEN
Jednodniowa wycieczka w Góry Simien. Przejazd z Debarku do bazy Sankanber, podziwianie cudnych krajobrazów,

DZIEŃ 12 LALIBELA
Zwiedzanie wszystkich jedenastu kościołów, pochodzących z XII wieku. Podziwianie majestatu i wyrafinowania, pięknych
zdobień i precyzji budowlanej. Spacer po kamiennych mostkach, zagłębianie się w czeluść tuneli i odszukiwanie podobieństw
z Jerozolimą, którą Lalibela przecież ma naśladować. Będzie też czas na zadumę w mrocznych wnętrzach skalnych świątyń.
DZIEŃ 13 ADDIS ABEBA
Przejazd do Addis Abeby. Spacer po mieście. Wizyta na Merkato – największym targowisku Afryki wschodniej.
DZIEŃ 14 ADDIS ABEBA – WARSZAWA
Wylot z Addis Abeby do Polski. Lądowanie w Warszawie. Zakończenie pielgrzymki.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

TERMIN:

11-24.10.2019

CENA: 3500 PLN + 2100 USD
W CENIE:
• przelot rejsowym samolotem
• na miejscu klimatyzowany autokar
• noclegi w hotelu ***/****, (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
• dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
• wstępy
• napiwki
• opieka Księdza/Przewodnika
• ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
Obowiązkowe szczepienie - żółta febra.
Pielgrzymi bez udekumentowanego
szczepienia (tzw. żółtek książeczki)
mogą nie zostać wpuszczeni na teren
Etiopii.
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DZIEŃ 7 GOA
Zwiedzanie kompleksu Seminarium Pilar.Przejazd do Margao – miasta będącego ważnym centrum działalności
gospodarczych. Wizyta na plaży Colva oraz zwiedzanie największego w Indiach naturalnego portu Marmgoa.
DZIEŃ 8 GOA – BOMBAJ – DELHI
Transfer na lotnisko. Przelot przez Bombaj do Delhi. Transfer do hotelu. Czas wolny.

INDIE

DZIEŃ 9 DELHI
Katedra Świętego Serca Pana Jezusa. Czerwony Fort /UNESCO/; meczet – Dżama Masdżid z zewnątrz; spacer po
Radż Ghat – miejscu upamiętniajacym Mahatmę Ganhiego; Chandi Chowk – orientalny bazar. Wizyta w Mauzoleum
Humayuna /UNESCO/ oraz zwiedzanie XII wiecznego minaretu Kutab Manar /UNESCO/.
DZIEŃ 10 DELHI – AGRA
Przejazd do Agry. Pomnik Tadż Mahal /UNESCO/, będący mauzoleum małżonki cesarza Szahdżahana – Mumtaz
Mahal oraz Czerwony Fort /UNESCO/ – fortyfikacja obronna wzniesiona z czerwonego piaskowca nad rzeką Jamuną.
DZIEŃ 11 AGRA – DŻAJPUR
Kościół św. Marii. Zwiedzanie Domu Matki Teresy i przejazd do Dżajpuru. Po drodze zwiedzanie Fatehpur Sikri /
UNESCO/ – jest to kompleks składający się z pałaców, ogromnego meczetu z marmurowym grobowcem szejka Salima
Chisti.

DZIEŃ 12 DŻAJPUR
Pałac Wiatrów czyli Hawa Mahal; wjazd na słoniach do Fortu Amber i zwiedzanie – sal audiencyjnych, Pałacu Luster,
Zenana; zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego, zaprojektowanego przez maharadżę Dżaj Sinha II, fundatora
miasta.
DZIEŃ 13 DŻAJPUR – DELHI – WARSZAWA
Przejazd do Delhi. Transfer na lotnisko i wylot do Warszawy przez jeden z europejskich portów lotniczych.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – BOMBAJ
Przelot na trasie Warszawa – Bombaj.Międzylądowanie w jednym z miast europejskich.
DZIEŃ 2 BOMBAJ
Zwiedzanie miasta: Wrota Indii – łuk z żółtego bazaltu wzniesiony w 1924 roku z okazji wizyty króla Jerzego V.
Wizyta a Świątyni Jain oraz Wiszących Ogrodach, z których roztacza się niesamowity widok na miasto.Muzeum
Ghandiego. Lokalny targ Crawford,fontanna Flora Fountain. Przejazd wzdłuż promenady Marine Drive, nazwanej
“Naszyjnikiem Królowej”.
DZIEŃ 3 BOMBAJ – KOCHIN – KUMARAKOM
Poranny transfer na lotnisko i przelot do Kochin. Przejazd do Kumarakom.
DZIEŃ 4 KUMARAKOM – ALLEPEY – KOCHIN
Allepey – indyjska Wenecja. Krótki rejs łodziami wśród rozlewisk Kerali, uważanych za jedno najpiękniejszych miejsc
na świecie. Zwiedzanie miasta: Pałac Holenderski, synagoga żydowska, Kościół św. Franciszka – w którego wnętrzu
znajduje się pierwszy grób Vasco da Gamy. Wizyta w Forcie Kochi.
DZIEŃ 5 KOCHIN – GOA
Transfer na lotnisko i przelot na wyspę Goa. Transfer do hotelu. Czas wolny.
DZIEŃ 6 GOA
Wizyta na wzgórzach Altinho Hill, z których roztacza się widok na Panjim i rzekę Mandovi. Przejazd do starej części
Goa i wizyta w Bassilica de Bom Jesus, gdzie znajduje ciało św. Franciszka Ksawerego. Zwiedzanie Katedry.

TERMIN:

14-26.11.2019

CENA: 3850 PLN + 2300 USD + KOSZTY
WIZY WE WŁASNYM ZAKRESIE
W CENIE:
• przelot rejsowym samolotem
• wewnętrzne przeloty
• na miejscu klimatyzowany autokar
• noclegi w hotelu ***/****, (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
• dwa posiłki dzienne z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia, (do śniadania
kawa i herbata, do obiadokolacji woda)
• wstępy
• napiwki
• opieka Księdza/Przewodnika
• ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
Wiza do Indii we własnym zakresie

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

USA

WSCHODNIE I ZACHODNIE WYBRZEŻE

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 7 LOS ANGELES
Zwiedzanie Los Angeles: Beverly Hills, Sunset Blvd. Holywood. Teatr Chiński ze słynną Aleją Gwiazd, Katedra ,atki Boskiej
Królowej Aniołów, Kryształowa Katedra.
DZIEŃ 8 MOJAVE – SONORA – PHOENIX
Przejazd przez pustynię Mojave. Zwiedzanie Joshua Tree National Park. Przejazd przez pustynię Sonora w okolice Phoenix.
DZIEŃ 9 PHOENIX – SEDONA – FLAGSTAFF
Krótkie zwiedzanie zwiedzanie stolicy Arizony – świątynia narodowa St. Mary`s Basilica. Przejazd do miasteczka Sedna
otoczonego malowniczymi, czerwonymi skałami. Zwiedzanie Sunset Krater oraz Wupatki National Monument. Nocleg w ok.
Flagstaff.
DZIEŃ 10 WIELKI KANION – MONUMENT VALLEY
Wyprawa do najsłynniejszego kanionu na świecie – Kanionu Kolorado. Następnie przejazd przez tereny należące do rezerwatu
Indian Navajo i Hopi. Dotarcie do słynnych „czerwonych skał”, znanych z licznych filmów kręconych w krajobrazach Arizony –
Monument Valley. Nocleg w okolicach Page.
DZIEŃ 11 JEZIORO POWELL – KANION BRYCE
Pobyt na zaporze nad jeziorem Powell. Zwiedzanie malowniczego Kanionu Bryce. Nocleg w okolicach parku narodowego.
DZIEŃ 12 PARK NARODOWY ZION – LAS VEGAS
Przejazd do Parku Narodowego Zion. Po południu przejazd do Las Vegas.
DZIEŃ 13 DOLINA ŚMIERCI – PARK
NARODOWY YOSEMITE
Przejazd przez Dolinę Śmierci w okolice Parku
Narodowego Yosemite.
DZIEŃ 14 BODIE
Przejazd do Bodie – wymarłego miasteczka
przypominającego scenerią filmy z „Dzikiego Zachodu”
oraz zwiedzanie słynnego Parku Narodowego
Yosemite – najwyższy wodospad w Ameryce Północnej
i gigantyczne sekwoje. Nocleg w okolicach parku.
DZIEŃ 15 MERCED – MONTEREY – SAN
FRANCISCO
Przejazd do Monterey – pierwszej stolicy Kalifornii.
Msza Św. w San Carlom Borroneo de Carmel przez Gate Bridge. Krótki pobyt w mieście. Przejazd „autostradą słońca” wzdłuż
Pacyfiku do San Fransisco. Zwiedzanie historycznego centrum.
DZIEŃ 16/17 SAN FRANCISCO
Dalsze zwiedzanie: katedra, dzielnica chińska, Rosyjskie Wzgórza, Lombard Street, czas wolny. Msza Św. w hiszpańskiej misji
Dolores. Transfer na lotnisko. Przelot do Europy.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – WASZYNGTON
Przelot na trasie Warszawa – Waszyngton z przesiadką w Europie. Transfer do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 18 WARSZAWA
Międzylądowanie w Europie, a następnie powrót do Polski.

DZIEŃ 2 WASZYNGTON
Waszyngton – zwiedzanie Bazyliki Niepokalanego Poczęcia. Zwiedzanie stolicy: m.in. Kapitol, Biały Dom, Pensylvania Ave. oraz
najsłynniejsze pomniki: Waszyngtona, Lincolna, Bohaterów Wojny Wietnamskiej.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 3 FILADELFIA – DOYLESTOWN – NOWY JORK
Przejazd do Filadelfii. Zwiedzanie miasta m.in. stare miasto z Christ Church, Independence Hall – miejsce w którym ogłoszono
Deklarację Niepodległości oraz Konstytucję Stanów Zjednoczonych, budynek Kongresu, dom Tadeusza Kościuszki. Przejazd do
Amerykańskiej Częstochowy – Doylestown. Zwiedzanie świątyni Matki Boskiej Częstochowskiej.
DZIEŃ 4 NOWY JORK
Zwiedzanie Manhattanu: Trinity Church, Punkt Zero (dawniej World Trade Center), budynek Giełdy Nowojorskiej, Wall Street,
Broadway, Centrum Rockefellera, Empire State Building, Chrysler Building, Biblioteka Narodowa, słynna V-ta Aleja, Katedra
św. Patryka.
DZIEŃ 5 NOWY JORK – NIAGARA
Rejs statkiem do Statui Wolności oraz Wyspę Ellis. Przejazd przez malowniczą prowincję Nowego Jorku do Buffalo. Przejazd do
Niagary.
DZIEŃ 6 NIAGARA – LOS ANGELES
Po śniadaniu zwiedzanie wodospadu Niagara, rejs statkiem pod sam wodospad. Przejazd do świątyni Matki Boskiej Fatimskiej.
Przelot do Los Angeles.

TERMIN:

07-24.08.2019

CENA:5600 PLN + 5500 USD + KOSZTY
WIZY WE WŁASNYM ZAKRESIE
W CENIE:
• przelot rejsowym samolotem
• na miejscu klimatyzowany autokar
• noclegi w hotelu ***/****(pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
• dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
• wstępy
• napiwki
• opieka Księdza/Przewodnika
• ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
Wiza we własnym zakresie

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl

53.

Montmorency.
DZIEŃ 8 SAINTE ANNE DE BEAUPRE – MONTREAL
Przejazd do sanktuarium. Nawiedzenie najważniejszego sanktuarium w tej części Kanady. Przejazd do Montrealu.

KANADA

DZIEŃ 9 MONTREAL – WARSZAWA
Zwiedzanie Montrealu. Czas wolny. Wylot do Polski
DZIEŃ 10 WARSZAWA
Przylot do Polski.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – TORONTO
Przelot do Toronto z przesiadką w Europie.
DZIEŃ 2 TORONTO
Zwiedzanie Toronto: wjazd na wieżę CN Tower, Chinatown, ratusz miejski, katedra.
DZIEŃ 3 NIAGARA FALLS – TORONTO
Przejazd do Niagara Fall, rejs statkiem pod wodospad, przejazd do miasteczka Niagara. Powrót do Toronto.
DZIEŃ 4 KINGSTON – OTTAWA
Przejazd do Kingston, rejs statkiem po kanadyjskiej stronie wokół Tysiąca Wysp. Przejazd do Ottawy.
DZIEŃ 5 OTTAWA – MONTREAL
Zwiedzanie Ottawy (m.in. parlament, Kanał Rideau, katedra Notre Dame i inne). Przejazd do Montrealu.
DZIEŃ 6 MONTREAL
Zwiedzanie Montrealu – obiekty olimpijskie, katedra i stare miasto, nawiedzenie sanktuarium – oratorium św. Józefa,
punkt widokowy.
DZIEŃ 7 QUEBEC
Przejazd do Quebecu – zwiedzanie miasta: cytadela (wejście), katedra Notre Dame, stare miasto, wodospad

TERMIN:

19-27.07.2019

CENA:
Cena będzie podana w późniejszym terminie
W CENIE:
• przelot rejsowym samolotem
• na miejscu klimatyzowany autokar
• noclegi w hotelu ***/****(pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
• dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
• wstępy
• napiwki
• opieka Księdza/Przewodnika
• ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
Wiza we własnym zakresie + konieczne
posiadanie paszportu biometrycznego.

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 7 BUENOS AIRES
Spacer śladami papieża Franciszka. dzielnica Les Flores, gdzie wychowywał się przyszły papież. Wizyta w Bazylice San
Jose de Flores, w której Jorge Bergolio w wieku 17 lat postanowił poświęcić się posłudze kapłańskiej. Dzielnica San
Telmo – miejscu, gdzie narodziło się tango. Kolacja z pokazem tango.
W CENIE:
DZIEŃ 8 BUENOS AIRES
Zwiedzanie miasta: Katedra, Av. 9 de Julio, Av. Santa Fe, słynny różowy Pałac Rządowy, z balkonu którego przemawiała
Evita Peron. Plaza de Mayo, budynek Cabildo, portowa dzielnica La Boca. Plażowanie.

ARGENTYNA

DZIEŃ 9 BUENOS AIRES
Przejazd przez dzielnica Puerto Madero, Retiro na słynny cmentarz Recoleta. Przejazd na lotnisko i wylot do kraju.

ŚLADAMI PAPIEŻA FRANCISZKA

DZIEŃ 10 WARSZAWA
Przelot do kraju.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – ARGENTYNA
Przelot do Buenos Aires.
DZIEŃ 2 LUJAN – ROSARIO
Przejazd do miejsca pielgrzymek tysięcy Argentyńczyków – sanktuarium Matki Bożej z Lujan. Zwiedzanie Katedry.
Przejazd do Rosario.

TERMIN:

04-13.11.2019

CENA: 4950 PLN + 2150 USD
W CENIE:

DZIEŃ 3 ROSARIO
Spacer po historycznym Rosario, punkt widokowy na rzekę Parana i pomnik El Monumento Nacional a la Bandera,
Plaza 25 de Mayo, budynek poczty głównej. Spacer wzdłuż deptaku Cordoba. Wizyta w Parku Espania. Czas wolny.

•
•
•

DZIEŃ 4 ROSARIO – CORDOBA
Przejazd do miejscowości Cordoba. Zwiedzanie w okolicach Cordoby misji.

•

DZIEŃ 5 CORDOBA
Zwiedzanie Cordoby, miejsca, w którym mieszkał Papież Franciszek jako przełożony Zakonu Jezuitów, Katedra.
Wizyta w celi, w której mieszkał przyszły papież. Uniwersytet. Przejazd do dawnej reduty jezuickiej Alta Gracia i
Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes.
DZIEŃ 6 CORDOBA – BUENOS AIRES
Przelot do Buenos Aires.

•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 6 APARECIDA – PARATY
Przejazd na Zielone Wybrzeże do zabytkowego miasteczka Paraty będącego perłą architektury kolonialnej
i jednocześnie jednym z bardziej znanych nadmorskich kurortów.

BRAZYLIA
ARGENTYNA

DZIEŃ 7 PARATY
Rejs stakiem pomiędzy wyspami. Plażowanie.
DZIEŃ 8 PARATY – RIO DE JANEIRO
Przejazd do Rio de Janeiro. Zwiedzanie Cidade Maravilhosa – Cudownego MiastaL Largo da Carioca, Klasztor Wiego
Antoniego, Katedra Św. Sebastiana, Arco da lapa – akwedukt z XVII w., Praca Tiradentes Praca, rezydencja Rodziny
Królewskiej, stadion Maracana.
DZIEŃ 9 RIO DE JANEIRO
Wycieczka na Wzgórze Corcovadon z imponującym pomnikiem Chrystusa Odkupiciela. Góra Głowa Cukru – wjazd
kolejka linową.
DZIEŃ 10 RIO DE JANEIRO
Czas wolny na najbardziej znanej plaży świata – Copacabana. Wylot do Polski.
DZIEŃ 11 PRZYLOT DO POLSKI
Po śniadaniu powrót do kraju.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – BRAZYLIA
Wylot do Foz do Iguacu
DZIEŃ 2 FOZ DO IGUACU
Przylot do Foz do Iguacu – miejscu znanym dzięki niezwykłym wodospadom i wielkiej zaporze Itaipu.

TERMIN:

28.04-08.05.2019

CENA: 5700 PLN + 2225 USD
W CENIE:

DZIEŃ 3 FOZ DO IGUACU
Wycieczka nad wodospady od strony argentyńskiej – przejazd kolejka po Parku Narodowym, spacer pomostem na
skraj wodospadu Garganta del Diablo (Diabelska Gardziel), wycieczka łodzią motorową pod ścianę wodospadów,
przejazd przez las deszczowy.

•
•
•

DZIEŃ 4 FOZ DO IGUACU – SAO PAULO
Podziwianie widoków od strony brazylijskiej. Przelot do Sao Paulo.

•

DZIEŃ 5 SAO PAULO – APARECIDA
Zwiedzanie Sao Paulo – największego miasta w Brazylii i jednocześnie najbardziej zaludnionego miasta w Ameryce
Południowej. Katedra Matropolitarna, Stare Miasto, Kościół Matki Bożej, Plac Wolności, Kolegium Św. Benedykta,
Teatr Miejski, Pinacoteca. Przejazd do Aparecida – miejsca zwanego „Stolicą Maryjną Brazylii”. Wizyta w Bazylice
Matki Boskiej.

•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

MEKSYK
KUBA

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 6 ACAPULCO
Czas wolny i pobyt z opcją All inclusive. Wieczorem przejazd na taras widokowy nad skałami La Quebrada i oglądanie skoków do
wody z ponad 35-metrowej skały do płytkiej i wąskiej zatoki.
DZIEŃ 7 ACAPULCO – CUERNAVACA – MEXICO CITY
Wyjazd z miasta panoramiczną trasą przez Puerto Marques. Przejazd do Cuernavaca. Spacer po historycznym centrum „miasta
wiecznej wiosny”: Pałac Korteza, katedra, klasztor i kościół św. Franciszka.
DZIEŃ 8 MEXICO CITY – HAWANA
Transfer na lotnisko. Przelot do Hawany. Po przylocie panoramiczne zwiedzanie stolicy Kuby. Nowoczesna dzielnica okazałych
willi, rezydencji i ambasad – Miramar, Cmentarz Kolumba, Uniwersytet Hawański. Przystanek przy Placu Rewolucji z pomnikami
Jose Marti’ego i Che Guevary – symbolu najnowszej historii Kuby, słynącego z wielogodzinnych przemówień Fidela Castro oraz
pamiętnej mszy świętej zorganizowanej z okazji wizyty w Hawanie Papieża Jana Pawła II.
DZIEŃ 9 HAWANA
Przejazd Bulwarem Melecón obok Hotelu Nacional (miejsce pobytu Franka Sinatry, Winstona Churchilla, Marlona Brando,
Grahama Greena czy Jurija Gagarina) na starówkę. Kapitol, Park Centralny i Pasaż Prado. Nawiedzenie Katedry Św. Krzysztofa.
Spacer po Starej Hawanie: Plac Katedralny, Plac Św. Franciszka i Plac Broni. Wizyta w Muzeum Rumu (Havana Club) połączona
z degustacją. Często odwiedzane przez Ernesta Hemingwaya bary – El Floridita i Bodeguita del Medio również będą okazja do
posmakowania słynnego „mojito”.
DZIEŃ 10 HAWANA – PINAR DEL RIO – DOLINA VIÑALES – HAWANA
Wyjazd do prowincji Pinar del Rio na zachodzie wyspy. Zwiedzanie Fabryki Cygar w mieście Pinar
del Rio. Przejazd do wpisanej przez UNESCO w Rejestr Światowego Dziedzictwa Kultury – Doliny
Tytoniowej – Viñales. Wizyta pod Muralem Prehistorii oraz w jaskini „Cueva del Indio”, w której
w czasach hiszpańskiej kolonii ukrywali się zbiegli niewolnicy. Krótki rejs łodzią podziemną rzeką.
DZIEŃ 11 HAWANA – GUAMA – TRINIDAD
Przejazd przez do Parku Narodowego Montemar. Rejs łodzią po Lagunie Skarbów do odtworzonej
z domów na palach wioski Indian Tainos – Guama. Wizyta na farmie krokodyli. Bliskie spotkanie
z historią nad Zatoką Świń i przejazd wzdłuż karaibskiego wybrzeża do Trynidad.
DZIEŃ 12 TRYNIDAD – SANTA CLARA – VARADERO
Zwiedzanie założonego w 1514 r. i wpisanego w 1988r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO
magicznego miasta Trinidad: Plaza Mayor, Muzeum Romantyczne. Przejazd do Santa Clara: zwiedzanie
Mauzoleum bohatera rewolucji – Che Guevary. Przystanek przy pomniku uśmiechniętego Papieża –
pierwszym, który stanął w miejscu publicznym, nie na gruncie należącym do Kościoła, lecz do państwa.
DZIEŃ 13 VARADERO – BACUNAYAGUA – HAWANA
Wypoczynek „all inclusive” na plażach Varadero.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – MIASTO MEKSYK
Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przelot na trasie Warszawa – Mexico City z międzylądowaniem w jednym
z europejskich portów. Przylot do stolicy Meksyku, transfer do hotelu i zakwaterowanie.
DZIEŃ 2 MEXICO CITY
Zwiedzanie Miasta Meksyk: Muzeum Antropologiczne, Starówka, Zócalo, Pałac Prezydencki, Katedra, Parroguia de los Indios. Rejs
łodziami w ogrodach Xochimilco przy muzyce mariachi i marimba.
DZIEŃ 3 MEXICO CITY – TEOTIHUACAN – MEXICO CITY
Plac Trzech Kultur. Nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej z Gwadelupe. Zwiedzanie miejsc związanych z sanktuarium i objawieniami.
Przejazd do Teotihuacan – zwiedzanie piramid: Piramida Słońca, Piramida Księżyca, Świątynia Pierzastego Węża, Droga
Zmarłych. Kolacja pod piramidami.
DZIEŃ 4 MEXICO CITY – TENANGO DEL AIRE – PUEBLA – MEXICO CITY
Przejazd malowniczą trasą pod wulkanami Popocatepetl i Ixtacihuatl do Puebla. Po drodze zwiedzanie monumentalnej piramidy
w Cholula oraz zwiedzanie ludowego kościółka w Tonantzintla. Zwiedzanie Puebli: Starówka, katedra, kościół Santo Domingo
i Kaplica Różańcowa. Rynek Parian i „słodka uliczka”. Przejazd do Tenango del Aire – prowadzonego przez polskich Pallotynów
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kolacja w Tenango.
DZIEŃ 5 MEXICO CITY – CACAHUAMILPA – TAXCO – ACAPULCO
Wyjazd do Cacahuamilpa i zwiedzanie największych jaskiń w Meksyku w Parku Narodowym Cacahuamilpa. Przejazd do Taxco
i zwiedzanie słynnego w świecie z wyrobów sztuki jubilerskiej „srebrnego miasta”. Zwiedzanie Zocalo, kościoła św. Pryscylii
i św. Sebastiana, czas wolny. Przejazd do „Perły Pacyfiku” – Acapulco.

DZIEŃ 14 VARADERO – HAWANA
Transfer na lotnisko w Hawanie. Po drodze krótki przystanek w punkcie widokowym niedaleko mostu Bacunayagua. Jedna
z ostatnich możliwości degustacji typowo kubańskiego koktajlu „daiquiri”.
DZIEŃ 15 WARSZAWA
Międzylądowanie w jednym z europejskich portów. Przylot do Polski.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

TERMIN:

08-22.10.2019

CENA: 5400 PLN + 2550 USD
W CENIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
wewnętrzny przelot
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelu ***/****, (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki z wyjątkiem pierwszego i
ostatniego dnia, (do śniadania kawa i
herbata, do obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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Meksyku – Cacahuamilpa połączony z podziwianiem różnorodnych form skalnych. Przejazd do słynącego z wyrobów jubilerskich
miasta Taxco.

MEKSYK
GWADELUPE

7 DZIEŃ: TAXCO - ACAPULCO
Zwiedzanie Taxco. Spacer po krętych uliczkach oraz wizyta w barokowym kościele Św. Priscylii i Św. Sebastiana. Przejazd do
Acapulco.
8 DZIEŃ: ACAPULCO
Plażowanie.
9 DZIEŃ: ACAPULCO
Plażowanie, czas wolny;
10 DZIEŃ: ACAPULCO - MEKSYK
Po śniadaniu przejazd do miasta Meksyk. Transfer na lotnisko i wylot do kraju.
11 DZIEŃ: MEKSYK
Przylot do Warszawy.

1 DZIEŃ: WARSZAWA MEKSYK
Przelot na trasie Warszawa - Meksyk.
2 DZIEŃ: MEKSYK
Zwiedzanie miasta Meksyk: Stare Miasto z Katedrą WNMP, Pałacem Prezydenckim, Zocalo, Muzeum Antropologiczne,
przejażdżka łodziami po azteckich kanałach w Xochimilco.
3 DZIEŃ: MEKSYK - TEOTIHUACAN
Wizyta w Bazylice Matki Bożej z Gwadalupe. Przejazd do słynnych piramid w Teotihuacan: Piramida Słońca, Piramida Księżyca,
Piramida Pierzastego Węża i zespoły pałacowe z malowidłami.
4 DZIEŃ: TULA - QUERETARO
Zwiedzanie dawnej stolicy cywilizacji Tolteków – miasta Tula ze słynnymi posągami atlantów. Przejazd do Queretaro: spacer po
starówce, odwiedzenie klasztoru Św. Krzyża.
5 DZIEŃ TENANGO DEL AIRE - PUEBLO
Wizyta w polskiej misji w Tenango del Aire. Zapoznanie się z pracą polskich misjonarzy w Meksyku. Przejazd malowniczą drogą
w otoczeniu dwóch najsłynniejszych wulkanów Meksyku do stanu Puebla. Zwiedzanie najbardziej hiszpańskiego miasta Meksyku
– Puebla: Starówka, kościół Św. Dominika, Katedra, rynek Parian.
6 DZIEŃ: CUERNAVACA - TAXCO
Przejazd do Cuernavaca – krótki spacer po mieście połączony ze zwiedzaniem Katedry. Następnie spacer po największej jaskini

TERMIN:

09-21.12.2019

CENA: 5400 PLN + 1700 USD
W CENIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
wewnętrzny przelot
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelu ***/****, (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki z wyjątkiem pierwszego i
ostatniego dnia, (do śniadania kawa i
herbata, do obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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Wyspę Słońca, zwiedzanie ruin Pillkoqaima, zwiedzanie Wyspy Księżyca. Przejazd do La Paz. Zwiedzanie miasta: targ
czarownic, dzielnice administracyjne. Kolacja w restauracji folklorystycznej.

PERU
BOLIWIA

DZIEŃ 9 LA PAZ – TIAHUANACO – PUNO
Dokończenie zwiedzania La Paz: Dolina Księżycowa. Zwiedzanie ruin w Tiahuanaco ze słynną Bramą Słońca. Przyjazd do
Puno, po stronie peruwiańskiej – obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 10 PUNO – SILLUSTANI – CUZCO
Zwiedzanie ruin w Sillustani. Przejazd do Cuzco. Po drodze widoki na Dolinę Urubamba i postój w miasteczku
Andayuaylillas: zwiedzanie wiejskiego kościółka. Obiadokolacja i nocleg w Cuzco.
DZIEŃ 11 CUZCO
Zwiedzanie dawnej stolicy Inków Cuzco: Coricancha – Świątynia Słońca, Katedra oraz miast Inków położonych w pobliżu
Cuzco: Sacsayhuaman, Quenqo, Puka-Pucara i Tambo Machay. Obiadokolacja w restauracji folklorystycznej.
DZIEŃ 12 ŚWIĘTA DOLINA – PISAC – OLLANTAYTAMBO
Wycieczka do Świętej Doliny Inków, leżącej nad rzeką Urubamba. Zwiedzanie ruin w Pisac i miejscowego targowiska.
Zwiedzanie ruin w Ollantaytambo i targu i kościoła w Chincheros. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 13 MACHU PICCHU – CUZCO
Przejazd pociągiem do ruin Machu Picchu. Obiadokolacja w lokalnej restauracji.

DZIEŃ 14 CUZCO-LIMA
Przelot do Limy. Obiad. Czas wolny na targu w Limie.
DZIEŃ 1 WARSZAWA – LIMA
Przelot na trasie Warszawa – Lima. Międzylądowanie w jednym z europejskich portów.
DZIEŃ 2 LIMA
Zwiedzanie centrum miasta: Plaza de Armas: Pałac Prezydencki, Katedra, Pałac Arcybiskupi, były Dworzec Kolei
Transandyjskiej, klasztor św. Franciszka, wizyta domu rodzinnego św. Róży i jej grobu znajdującego się w kościele
dominikanów, kościół i klasztor dominikanów z grobem św. Marcina de Porres. Zwiedzanie Mueum Złota.
DZIEŃ 3 CARACAS – WYSPY BALLESTAS – NAZCA
Przejazd do Paracas i wycieczka na Wyspy Ballestas, przejazd do oazy Huacachina – krótki postój. Dojazd do Nazca –
przelot nad liniami awionetką.
DZIEŃ 4 AREQUIPA
Przejazd do Arequipy. Postój w porcie inkaskim – możliwość kąpieli w oceanie.
DZIEŃ 5 AREQUIPA – CHIVAY
Zwiedzanie Arequipy: Plac Broni z Katedrą, zwiedzanie klasztoru św. Katarzyny, Zwiedzanie Muzeum Sanktuariów
Andyjskich. Po południu przejazd do Chivay i nocleg.
DZIEŃ 6 KANION COLCA – KRZYŻ KONDORA – CHIVAY – PUNO
Wycieczka do Kanionu Colca, dojazd w okolice szczytu Mismi a potem do punktu widokowego zwanego „Krzyżem
Kondora”. Nocleg w Puno.
DZIEŃ 7 PUNO – UROS – COPACABANA – LA CALVARIA
Wyprawa na wyspy Uros. Dojazd do Copacabana. Pielgrzymka do wzgórza La Calvaria – Droga Krzyżowa.
DZIEŃ 8 COPACABANA – LA CANDELARIA – TITICACA – LA PAZ
Wizyta w miejscu kultu i pielgrzymek – kościele La Candelaria. Wypłynięcie na jezioro Tititaca. Przepłynięcie na

DZIEŃ 15 LIMA – PACHACAMAC – LIMA
Wycieczka do ruin Pachacamac. Wizyta w kościele, gdzie przychodzą tłumnie pielgrzymki by pomodlić się przed figurą
Chrystusa Ukrzyżowanego z Pachacamilla. Powrót do Limy. Przejazd na lotnisko i odlot z Peru.
DZIEŃ 16 WARSZAWA
Przylot do Polski.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

TERMIN:

CENA: 5800 PLN + 3500 USD
W CENIE:

12-27.11.2019
•
•
•
•
•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelu ***/****, (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki z wyjątkiem pierwszego i
ostatniego dnia, (do śniadania kawa i
herbata, do obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 6 JEITA GROTTO – BHERKE – GHAZIRE
Wyjazd do Jeita Grotto – światowej sławy jaskini, którą zwiedza się na dwóch poziomach. Następnie zwiedzanie
maronicki9ego klasztoru Bherke – siedziby Patriarchy Maronitów. Harissa – narodowe sanktuarium, gdzie znajduje
się statua Matki Bożej Królowej Libanu. Ghazire – malownicze górskie miasteczko z zabytkowym klasztorem św.
Antoniego Padewskiego.

LIBAN

DZIEŃ 7 BYBLOS
Byblos – Kościół św. Jana Chrzciciela, teatr rzymski, Zamek Krzyżowców, Sanktuarium św. Rafki – patronki
cierpiących i św. Hardini – mistrza nowicjatu św. Charbela. Ponowna wizyta w Annaya – pożegnanie ze św. Charbelem
w jego pustelni i Klasztorze św. Maruna.
DZIEŃ 8 BEJRUT – WARSZAWA
Przelot do Polski.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA – BEJRUT
Przelot do Bejrutu.
DZIEŃ 2 ANNAYA – SANKTUARIUM ŚW. CHARBELA
Nawiedzenie miejsc kultu maronickich świętych: wizyta w pustelni św. Charbela i Klasztorze św. Maruna Annaya –
grób św. Charbela. Przejazd do Byblos. Nocleg.
DZIEŃ 3 SYDON-TYR
Przejazd do Sydonu, Zamek Morza z XIII w, Stare Miasto, targ i fabryka mydła, Khan El Franj. Przejazd do Tyru –
nekropolii z czasów rzymskich i bizantyjskich, akwedukt i hipodrom (II w. n.e.), port i termy rzymskie, starożytne
forum. Wizyta w Magdouche – Sanktuarium Matki Bożej Oczekującej.
DZIEŃ 4 BEJRUT
Zwiedzanie Bejrutu. Przejście na miejsce wykopalisk z czasów rzymskich (I/II w. n.e – dawne termy, agora, szkoła
prawa rzymskiego. Muzeum Narodowe. Wizyta na polskim cmentarzu, gdzie spoczywa m.in. Hanka Ordonówna.
Zwiedzanie Naher Kalb – pogańskiego miejsca kultu bożka psa.
DZIEŃ 5 DOLINA BEKAA – BAALBEK – QUADISH
Przejazd do Doliny Bekaa – spichlerza Libanu. Następnie zwiedzanie Baalbek. Heliopolis z kompleksem świątyń
Jupitera, Bachusa i Wenus. Przejazd przez Przełęcz Czarne Rogi do lasu cedrowego opisanego w Starym Testamencie.
Przejazd Doliną Quadisha do Klasztoru św.Antoniego.

TERMIN:

26.04-03.05.2019,
22-29.07.2019

CENA: 2300 PLN +890 USD
W CENIE:
•
•
•
•

•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelu ***/**** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie z wyjątkiem
pierwszego i ostatniego dnia,
(do śniadania kawa i herbata, do
obiadokolacji woda)
wstępy
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport
Uwaga: Paszport musi być ważny co
najmniej 6 m-cy od daty powrotu do
kraju. Jeżeli mają Państwo w paszporcie
stempel świadczący o pobycie w Izraelu
konieczna jest wymiana paszportu.

APOSTOLOS

biuro pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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DZIEŃ 6 AYUTTHAYA
Wizyta w Kościele św. Józefa. Zwiedzanie letniej rezydencji króla w Bang Pain. Przejazd do dawnej stolicy Tajlandii
W CENIE:
– AYUTTHAYA, miasta, które przeżywało okres rozkwitu od połowy XIV do XVIII w. i było
wtedy jednym
z najbogatszych i najpotężniejszych ośrodków miejskich w Azji. Znajdowało się tu ponad 2 tys. pozłacanych świątyń,
Wyjazd do KANCHANABURI. Czas wolny przy słynnym moście na RZECE KWAI.

TAJLANDIA

DIEŃ 7 KANCHANABURI - AYUTTHAYA
Przejazd do Parku Narodowego Erawan, możliwość kąpieli w krystalicznie czystych wodach malowniczego
wodospadu, zaliczanego do najpiękniejszych wodospadów Tajlandii. Przejazd do jaskini Tam Krasae, w której znajduje
się posąg siedzącego Buddy i z której roztacza się piękny widok na drewniany most Wampo zbudowany przez jeńców
w czasie wojny.
DZIEŃ 8 DAMNOEN SADUAK
Przejazd do DAMNOEN SADUAK, gdzie znajduje się najsłynniejszy w Tajlandii pływający targ. Okoliczni kupcy
sprzedają z łodzi owoce, warzywa i inne artykuły spożywcze oraz wyroby lokalnego rzemiosła. Można tu spróbować
tradycyjnych dań przygotowywanych na łodziach. Czas wolny.
DZIEŃ 9 HUA HIN/PATTAYA
Przejazd do nad morskiego rejonu Hua Hin / Pattaya zakwaterowanie w hotelu.

DZIEŃ 10 HUA HIN/PATTAYA
Czas wolny w hotelu na plażę. Nocleg.
DZIEŃ 11 HUA HIN/PATTAYA - BANGKOK
Przejazd do Bangkoku na lotnisko. Wylot do Polski
DZIEŃ 12 WARSZAWA
Przylot do kraju.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

DZIEŃ 1 WARSZAWA - BANGKOK
Wylot do Bangkoku.
DZIEŃ 2 BANGKOK
Przylot do Bangkoku. Rejs po rzece Chaophraya zwanej „Rzeką Królów”.
DZIEŃ 3 DZIEŃ 3 BANGKOK
Zwiedzanie: Katedra Wniebowzięcia NMP, którą w 1984 r. nawiedził Jan Paweł II, Kościół Matki Bożej Różańcowej.
Wizyta w świątyni Wat Arun („Świątyni Świtu”). Rejs kanałami Bangkoku, wzdłuż których znajdują się chatki
sklecone z drewna i blachy. Wieczorem wizyta w Teatrze Siam Niramit z widownią na 2000 miejsc siedzących na
spektaklu opowiadającym historię Syjamu.
DZIEŃ 4 BANGKOK
Wizyta w rezydencji ukochanego Króla Tajów – Wielkim Pałacu, którego skarby i bogactwa są pilnie strzeżoną
pamiątką świetności Królestwa Syjamu. Kompleks świątynny Wat Phra Kaew, świątynia Wat Pho z olbrzymim
posągiem Odpoczywającego Buddy, jedenym z największych na świecie.
DZIEŃ 5 SONGKHON
Przelot do Songkhon, wyżyta w kościele grupy siedmiu tajskich męczenników, błogosławionych Kościoła katolickiego,
którzy odmówili wyrzeczenia się wiary. Śmierć męczeńską ponieśli w okresie od 16 do 26 grudnia 1940 roku. Powrót
do Bangkoku.

TERMIN:

18-29.09.2019

CENA: 4800 PLN + 1950 USD
W CENIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przelot rejsowym samolotem
na miejscu klimatyzowany autokar
noclegi w hotelu *** (pokoje
dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie).
dwa posiłki dziennie, do śniadania kawa
i herbata, do obiadokolacji woda
wstępy
przelot wewnętrzny
napiwki
opieka Księdza/Przewodnika
ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
przewlekłych

UWAGA:
Wymagany dokument: Paszport

APOSTOLOS

www.apostolos.pl

biuro pielgrzymkowe
Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne APOSTOLOS sp. z o.o.
42-226 Częstochowa, ul. Kordeckiego 49
Tel. +48 (34) 375 96 76; +48 790 377 688
e-mail: apostolos@apostolos.pl http://www.apostolos.pl
NIP: 5732855672

ZGŁOSZENIE - UMOWA
Zgłaszam udział w pielgrzymce do:
…………………………. w terminie …………………… w cenie ……………………………..(płatność-patrz punkt II b)
organizowanej przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne APOSTOLOS sp. z o.o. w Częstochowie
i zobowiązuję się do uregulowania należności i złożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym
w warunkach uczestnictwa.
Nazwisko .....................................................
Imiona ............................., ........................…….zgodnie z paszportem/dowodem.
Imię ojca .....................................................

Data urodzenia

Miejsce urodzenia ......................................

Zawód ..........................................................................

Stan cywilny ...............................................

Obywatelstwo ......................................

Seria i numer paszportu/dowodu
Paszport/dowód wydany w

roku

ważny do

UWAGA ! Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy licząc od dnia powrotu do kraju.
Adres zameldowania;
Kod

Poczta ...................................

Ulica ..................................................................

Miejscowość ...............................................
Telefon ............... / ......................................

Adres do korespondencji...................................................................................................................
…………………………....................................................................................................................
W pokoju hotelowym chcę mieszkać z: ……………………………………………………………………………

UWAGA !
Aby „ZGŁOSZENIE – UMOWA” była ważna należy ją własnoręcznie podpisać
na odwrotnej stronie tego formularza i odesłać na adres APOSTOLOS.

WARUNKI UCZESTNICTWA

w pielgrzymce organizowanej przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne APOSTOLOS sp. z o.o.

I. Zawarcie umowy

a. Umowa między Biurem Pielgrzymkowo – Turystycznym APOSTOLOS sp. z o.o. zwanym dalej w skrócie APOSTOLOS a uczestnikiem pielgrzymki, zwanym dalej Pielgrzym, zostaje
zawarta w momencie podpisania ZGŁOSZENIA-UMOWY przez Pielgrzyma i odesłania na adres APOSTOLOS z jednoczesnym wpłaceniem przez Pielgrzyma zaliczki w wysokości 1000
PLN.
b. Przed zawarciem umowy Pielgrzym winien w pierwszej kolejności dokonać rezerwacji telefonicznej oraz zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa, programem pielgrzymki,
wysokością kosztów i warunkami płatności.

II. Cena i warunki płatności

a. Pielgrzym wpłaca zaliczkę wciągu dwóch tygodni od rezerwacji telefonicznej, pozostała część kosztów winna być wpłacona najpóźniej:
- przy pielgrzymce samolotowej na 90 dni przed wylotem,
- przy pielgrzymce autokarowej na 45 dni przed wjazdem.
b. Kwota jest określona na 120 dni przed terminem wyjazdu i jest wynikiem pomnożenia ceny pielgrzymki przez kurs sprzedaży EURO lub USD w NBP
i powinna być wpłacona najpóźniej na 90 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki. W dniu 23 października 2008 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy
- Prawo dewizowe („Ustawa”). Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 228 poz.1506 w dniu 24 grudnia 2008 roku, a weszła w życie w dniu 24 stycznia 2009 roku. Oznacza to,
że mogą Państwo dokonywać opłat za pielgrzymkę na dwa sposoby: tylko w złotych polskich lub w złotych polskich i EURO/USD. Zaliczka pielgrzymki, gdzie ceny podawane są w EURO
wynosi 200€. Zaliczka pielgrzymki, gdzie ceny podawane są w USD wynosi 250$. Nie dokonanie wpłaty należności za pielgrzymkę w ustalonym terminie może być przyczyną skreślenia
Pielgrzyma z listy uczestników danej pielgrzymki.
c. APOSTOLOS zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku wzrostu: kosztów transportu, noclegów, liczby dni, ceł, wiz, wstępów.
d. Nie będą naliczane odsetki tak przez APOSTOLOS jak i Pielgrzyma z tytułu tak przedpłat jak i opóźnień w płatnościach.
e. Cena zawiera Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

III. Rezygnacja z pielgrzymki.

a. W każdej chwili Pielgrzym może zrezygnować z udziału w pielgrzymce. Ze względu jednak na poniesione przez nas koszty zmuszeni jesteśmy do pobrania rekompensaty finansowej. I
tak w przypadku rezygnacji:
do 90 dni przed terminem wyjazdu zwracamy pełną kwotę nam wpłaconą,
przy pielgrzymce samolotowej między 90 a 60 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 30% wpłaconej sumy,
przy pielgrzymce autokarowej między 90 a 60 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 20% wpłaconej sumy,
między 60 a 30 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 50% wpłaconej sumy,
poniżej 30 dni przed terminem wyjazdu nie zwracamy wpłaconej sumy.
Pielgrzym może na swoje miejsce zaproponować inną osobę z tym, że przy wyjeździe do krajów, do których obowiązują wizy nie możemy dla osób zastępczych załatwić wizy.
b. Pielgrzym może zrezygnować z pielgrzymki bez ponoszenia kosztów własnych jeżeli po podpisaniu Umowy nastąpiły zmiany warunków pielgrzymki, jej programu lub ceny z winy
APOSTOLOS.
c. W uzasadnionych wypadkach zwrot wpłaty będzie dokonany w ciągu 14 dni, licząc od daty zakończenia pielgrzymki.
d. Nie wykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia z przyczyn Pielgrzyma np. spóźnienie na zbiórkę, rezygnacja z części lub całości pielgrzymki, itp. nie
jest podstawą do zwrotu pieniędzy. Świadczenia opisane są w naszym Katalogu Pielgrzymkowym APOSTOLOS, a dodatkowych informacji udzielamy
w naszym Duszpasterstwie APOSTOLOS.

69.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność Pielgrzyma.

a. Pielgrzym wyjeżdżając z APOSTOLOS zobowiązuje się do przestrzegania religijnego charakteru pielgrzymki, dostosowania się do poleceń księdza duszpasterza lub przewodnika,
zachowania odpowiedniej powagi w zachowaniu i stroju przy wejściu do wszystkich miejsc świętych oraz na całej trasie pielgrzymkowej.
b. Za wszystkie rzeczy osobiste a szczególnie paszport, dokumenty, pieniądze odpowiada sam Pielgrzym.
c. Pielgrzym ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania pielgrzymki. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
d. Pielgrzymi niepełnoletni przedstawiają pisemną zgodę na wyjazd podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.
e. Pielgrzym zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do APOSTOLOS najpóźniej na 35 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
O wszelkich zmianach w dokumentach jak paszport itp., Pielgrzym zobowiązany jest powiadomić APOSTOLOS.
f. Pielgrzym odpowiada za stan i ważność swojego paszportu. APOSTOLOS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawy wynikłe przy przekraczaniu granic a dotyczące spraw
personalnych np. ważność paszportu/dowodu. APOSTOLOS odpowiada za ubezpieczenia grupowe dla naszych Pielgrzymów, na podstawie dostarczonych nam danych personalnych.
g. Pielgrzym obowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajowych i zagranicznych oraz regulaminów pobytu
w miejscach zakwaterowania
h. Uczestnik pielgrzymki zobowiązany jest zabrać ze sobą leki, które zwykle zażywa.

V. Obowiązki i odpowiedzialność APOSTOLOS (Ustawa z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych)

a. APOSTOLOS, ale zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania oraz noclegów. Katalog pielgrzymkowy w wersji papierowej jest naszą ramową ofertą, która może ulegać
zmianom z przyczyn od nas niezależnych. Wszelkie aktualności znajdują się na naszej stronie internetowej: www.apostolos.pl.
b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania składu osobowego pokoi, jeżeli takowy nie został wcześniej przez Pielgrzyma określony pisemnie na ZGŁOSZENIU-UMOWIE.
c. Gdyby po zawarciu umowy miały nastąpić nieprzewidziane przez nas odstępstwa lub zmiany programu w stosunku do informacji zawartych w naszym Katalogu, z wyjątkiem zmian
dotyczących kolejności zwiedzania lub kolejności noclegów, zostaną o tym Państwo poinformowani.
d. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania pielgrzymki, jeżeli jej realizacja będzie z różnych, od nas niezależnych, względów utrudniona, niemożliwa lub niebezpieczna. Zastrzegamy
sobie również prawo odwołania pielgrzymki jeżeli liczba uczestników nie osiągnie przez nas zakładanego minimum. W tym wypadku odwołanie nastąpi najpóźniej na 15 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia pielgrzymki, wówczas zwracamy pełną wpłaconą nam sumę.
e. Apostolos nie odpowiada za niedogodności oraz ich skutki zaistniałe w trakcie realizacji pielgrzymki wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje
państwowe, strajki, działanie sił wyższych lub leżących po stronie pielgrzyma.
f. Nie mogą być przedmiotem roszczeń niewygody lub utrudnienia znane Pielgrzymom przed rozpoczęciem pielgrzymki.
g. APOSTOLOS nie zapewnia opieki lekarskiej, ale będzie się starał być pomocny w sytuacji nieszczęśliwego wypadku.
h. APOSTOLOS zapewnia ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków dla obywateli polskich w ramach zbiorowych wyjazdów
w koncesjonowanej firmie ubezpieczeniowej Axa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. APOSTOLOS nie jest firmą ubezpieczającą. Dochodzenie roszczeń wynikających
z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Pielgrzyma w firmie ubezpieczeniowej. APOSTOLOS będzie starał się w miarę swoich możliwości pomóc poszkodowanej osobie.
i. Za zagubienie bądź uszkodzenie bagażu w czasie transportu odpowiada przewoźnik.

VI. Reklamacje

a. Reklamacje dotyczące umowy można składać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia pielgrzymki. Reklamacje dotyczące niedotrzymania warunków przez podwykonawców
( hotelarzy, restauratorów, itp.) należy zgłosić w trakcie trwania pielgrzymki. Po tym czasie zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Reklamacje nie mogą dotyczyć okoliczności, za które
APOSTOLOS nie ponosi odpowiedzialności.

VII. Do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych Apostolos został wpisany przez Marszałka Województwa Śląskiego
pod numerem 1116.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO informuję,
że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne Apostolos sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Kordeckiego 49, 42-226
Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569005, NIP: 5732855672, REGON: 362125037, adres e-mail:
apostolos@apostolos.pl,tel. +48 34 3759676, +48 790 377 688, +48 790 277 688
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczeń księgowych i sprawozdawczości rachunkowej, oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w odniesieniu
celu przetwarzania wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest marketing bezpośredni własnych produktów i
usług oraz ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pozostałych przypadkach może stanowić również
Pani/Pana zgoda, co wynika z treści art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, wykonywania marketingu
bezpośredniego produktów i usług Administratora, rozliczeń księgowych i sprawozdawczości finansowej, weryfikacji Pani/Pana tożsamości a także w celu ustalania,
dochodzenia i obrony roszczeń. Odbiorcami Pani / Pana Dane mogą zostać podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-rachunkowe, informatyczne i
prawne, przewoźnicy, w tym linie lotnicze, ubezpieczyciele - w tym spółka pod firmą Axa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51; 00-867
Warszawa, e-mail: ubezpieczenia.korporacyjne@axa.pl. Ponadto odbiorcami Pani/ Pana danych mogą zostać podmioty świadczące usługi hotelarskie, podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów - w szczególności agenci.Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego,
tzn. do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W państwach trzecich poziom ochrony danych osobowych może być mniejszy niż na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W odniesieniu do niektórych państw trzecich Komisja Europejska stwierdziła istnienie odpowiedniego stopnia ochrony
danych osobowych. Informacje o państwach trzecich, w których istnieje odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz o sposobie zabezpieczenia danych w tych
państwach zamieszczone są na stronie internetowej GIODO w zakładce porady i wskazówki w artykule „Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich”
(https://giodo.gov.pl/pl/222/1519). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to niezbędne dla wykonania umowy oraz zrealizowania
obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług
Administratora dane osobowe przechowywane będą przez czas prowadzenia tego marketingu jednakże nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w tym celu. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także prawo
przenoszenia danych. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
Pani / Pana danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna
Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne dla prawidłowego
wykonania umowy. Skutkiem niepodania przez Panią / Pana danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy. Ma Pani / Pan prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pani / Pana danych osobowych. Z uwagi
na fakt, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z
takim marketingiem bezpośrednim.
Akceptując Warunki Uczestnictwa wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, co jest jednoznaczne z
oświadczeniem, że zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia niniejszej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie oraz o tym, że
cofnięcie przeze mnie niniejszej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
Oświadczam, że akceptuję koszty pielgrzymki, warunki ubezpieczenia oraz otrzymałam(em) i akceptuję „Warunki Uczestnictwa” stanowiące integralną część „Umowy-Zgłoszenia”.

Data i podpis Pielgrzyma ...........................................................................

Instytut Maryjny

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
					Św. Jan Paweł II

Dobro darowane bezinteresownie jest pamiętane długo...
W częstochowskim sanktuarium Miłosierdzia Bożego, które prowadzą Księża Pallotyni trwa budowa
nowej świątyni. Jednym z ostatnich jej etapów jest udekorowanie jej wnętrza mozaikami, które
przygotowuje znany artysta o. Marko Rupnik SJ z Rzymu. Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc
w tym dziele, które jest bardzo kosztowne. Będziemy wdzięczni za każdy dar serca. Informujemy
o możliwości wykupienia cegiełki, której ofiarodawca zostanie upamiętniony imienną tablicą
pamiątkową, umieszczoną w nowym Sanktuarium.
Jej koszt to 5000, 10 000 lub 20 000 zł.
Każdego ofiarodawcę polecamy codziennie Panu Bogu modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia
i w naszych zakonnych modlitwach wspólnotowych.
										KSIĘŻA PALLOTYNI

DUŻY WYBÓR:
•
Szaty liturgiczne
•
Koszule kapłańskie
•
Naczynia liturgiczne
•
Bielizna kielichowa
•
Dewocjonalia
•
Srebro
•
Złoto
•
Obrazy
•
Wyposażenie liturgiczne
świątyń i kościołów
KSIĘGARNIA :
•
Książki liturgiczne
•
Modlitewniki
•
Powieści i wiele innych

ul. 7 Kamienic 29 (róg św. Barbary)
42-226 Częstochowa
tel: +48 34 370 41 91 do 92

Księża Pallotyni, Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa
czestochowa@sac.org.pl tel.: +48 795 236 025
Nr konta: PKO S.A. O/Częstochowa 31 1240 1213 1111 0010 3686 6736

Skład i projekt katalogu: Paweł Mszyca www.tofoto.pl
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