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PROGRAM PIELGRZYMKO – WYCIECZKI
Piła – Częstochowa –Bieszczady - Lwów- Kraków – Piła

Termin: od 21.08 – 27.08.2020
1 dzień: wyjazd z Piły, godz. 0500 z Placu Zwycięstwa, bezpośredni przejazd ]

do Częstochowy, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma, udział
w uroczystościach religijnych na Jasnej Górze, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, bezpośredni przejazd do Łańcuta, zwiedzanie zwiedzanie zabytkowego zespołu
pałacowo – parkowego ze słynną powozownią. Po zakończeniu zwiedzania dalsza podróż
do Polańczyka, zakwaterowanie, rejs statkiem po Zalewie Solińskim, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Bieszczad w przewodnikiem: Solina – Zapora. Górzanka – cerkiew
Grekokatolicka z 1835 r. z unikatowym ikonostasem karpackim, Cisna – stolica Bieszczadzkich
Zakapiorów, możliwość degustacji miejscowych specjałów, Nowosiółki - Muzeum
Przyrodniczo –Łowieckie „Knieja” , przejazd wąskotorową kolejką bieszczadzką.
Powrót do Polańczyka, obiadokolacja czas wolny, nocleg.

4 dzień: wyjazd do Lwowa (za śniadanie lunch packet), zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto,
Katedra Rzymsko – Katolicka, Katedra Ormiańska i Grekokatolicka, kościół Dominikański,
najstarsza apteka – muzeum, Wały Hetmańskie z pomnikiem Adama Mickiewicza, gmach
Teatru Opery i Baletu, Wysoki Zamek, oraz cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, czas
wolny. Powrót do Polańczyka, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Bieszczad, m.in. Komańcza - Klasztor Sióstr Nazaretek, miejsce
odosobnienia Kardynała Wyszyńskiego, następnie Zagórz – zwiedzanie ruin klasztoru
oo. Karmelitów Bosych. Po zakończeniu zwiedzania przejazd do Krakowa, zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, pobyt w Centrum „ Kraków Nocą”, powrót do hotelu, nocleg.

6 dzień: śniadanie, przejazd do Wadowic zwiedzanie: kościół parafialny w którym ochrzczony
został Karol Wojtyła , następnie rodzinny dom papieża (muzeum biograficzne Jana Pawła II).
Powrót do Krakowa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: m.in. Dzielnica Żydowska
„Na Kazimierzu”, kościół na Skałce – Panteon Zasłużonych, Kościół Franciszkanów,
Okno Papieskie, obiadokolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd do Kalisza, pobyt w Narodowym Sanktuarium św. Józefa.
Po zakończeniu pobytu wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd do Piły ok. godz. 2330.

Cena: 1.560,00- zł

Świadczenia:
- transport, autokar turystyczny z barkiem, Video, uchylne siedzenia, klimatyzacja,
- zakwaterowanie:6 noclegów(1 Częstochowa, 3 Polańczyk, 2 Kraków),
pok. 2-osob. z pełnym węzłem sanitarnym i TV,

- wyżywienie: 6 śniadań i obiadokolacji,
- opieka pilota, przewodnicy: Bieszczady i Kraków,
- ubezpieczenie NNW do 10.000 PLN.

UWAGI:
- kolejność zwiedzania w poszczególnych dniach może ulec zmianie,
- wycieczka fakultatywna do Lwowa – koszt 140,00- zł. Wyjazd na podstawie ważnego paszportu.
- na bilety wstępu dodatkowo należy zabezpieczyć ok. 120,00 zł.


