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Częstochowa – Zakopane – Kalwaria Zebrzydowska – Wieliczka – Wadowice – Kraków – Oświęcim  

 

 
 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników o godz. 00.45. Wyjazd o godz. 01.00. Przejazd do 
Częstochowy. Msza Święta. Chwila czasu na indywidualną modlitwę. Następnie 
przejazd do centrum Zakopanego. Zwiedzanie stolicy Tatr z przewodnikiem 
miejscowym. Zobaczymy m.in. Wielką Krokiew, cmentarz na Pęksowym Brzysku, 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Spacer po Krupówkach. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Zakopanego.  
 

DZIEŃ 2 
Śniadanie. Wjazd kolejką linowo-terenową na Gubałówkę (1120 m n.p.m.). Czas 
na podziwianie panoramy całych polskich Tatr i Zakopanego. Czas wolny do 
dyspozycji grupy w centrum Zakopanego. Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Nawiedzenie sanktuarium pasyjno-maryjnego przy klasztorze oo. bernardynów, 
wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pobyt w sanktuarium oraz 
wysłuchanie historii kalwarii. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w 
okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej.  
 

DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do Wadowic. Zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II**, które 
mieści się w domu rodzinnym Ojca Świętego. Nawiedzenie bazyliki Ofiarowania 
NMP. Przejazd do Wieliczki. Zwiedzanie Kopalni Soli* trasą pielgrzymkową z 
przewodnikiem – niepowtarzalny świat solnych korytarzy i komór wypełnionych 
wspaniałymi rzeźbami i oryginalną obudową poeksploatacyjną oraz podziemnymi 
jeziorami solankowymi. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do centrum Krakowa. Zwiedzanie z przewodnikiem stolicy 
Małopolski: spacer Drogą Królewską do Rynku i na Wzgórze Wawelskie, 
dziedziniec Zamku Królewskiego, Smok Wawelski, Katedra z kaplicą 
Zygmuntowską. Następnie zwiedzanie Starego Miasta: Rynek z Sukiennicami, 
Barbakan, Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 5 
Śniadanie. Uzupełniające zwiedzanie Krakowa: spacer na żydowski Kazimierz i 
do Sanktuarium na Skałce. Następnie przejazd do Łagiewnik. Nawiedzenie 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie znajdują się relikwie świętej Siostry 
Faustyny Kowalskiej, której beatyfikacji i kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II. 
Zwiedzanie Instytutu Jana Pawła II. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  
 

DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do Oświęcimia. Zwiedzanie muzeum na terenie byłego 
obozu koncentracyjnego. Chwila zadumy w miejscu największej zagłady XX 
wieku. Wyjazd w drogę powrotną. W czasie podróży pożegnalny obiad. Powrót 
na miejsce zbiórki i zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.  

 

Termin: 6-11.09.2021                  
Cena: 1 350 zł 

 
 
CENA OBEJMUJE:  

• Przejazd klimatyzowanym autokarem; 

• 5  noclegów w hotelu lub pensjonacie **/***, zakwaterowanie w pokojach 
2-3-osobowych z łazienkami; 

• Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad; 

• Bilety wstępu oraz przewodników miejscowych według programu; 

• Opiekę pilota na całej trasie; 

• Opiekę duchową księdza; 

• Ubezpieczenie: NNW do 10000 zł na terenie Polski; 

• Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.  

 
CENA NIE OBEJMUJE: 

• Napojów do obiadokolacji; 

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 390 zł; 

• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy (40,50 zł) 
lub 7,5% z chorobami przewlekłymi (101,25 zł). 

 
UWAGI: 

• Program ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie; 

• * Na zwiedzanie Kopalni w Wieliczce należy mieć przygotowane 
cieplejszą kurtkę i długie spodnie, gdyż panują tam niskie temperatury.  

• ** Zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II zostanie potwierdzone na 2 
miesiące przed wyjazdem.  

• Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 44 osoby. 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI:  
Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 400 zł zaliczki. Pozostałą część 
należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane

