
 
 

PIELGRZYMKA GRECJA (Śladami św. Pawła) - WŁOCHY 
 

  SALONIKI – METEORY – ATENY – DELFY – KORTNT – PATRAS – SAN GIOVANI ROTONDO   
MONTE SAN ANGELO – LANCIANO – MANOPPELLO – ASYŻ 

Termin: 27.04 – 06.05.2020 
    Cena: 1 050 zł + 375 € 

 
Zapisy do 15.06.2019 na adres:  brat_mariusz@wp.pl 
Możliwe wpłaty ratalne do: 

 

I rata przy zapisie do 15.06.2019 r.  -  min. 300 zł 

II rata do 30.08.2019 r. 

III rata do 15.11.2019 r. 

IV rata do 31.01.2020 r. 

V rata do 25.03.2020 r. 

 

UWAGA:  

 

- Jeżeli nie zapisze się min 40 osób do 15.06.2019,  pielgrzymka zostanie odwołana  – I rata 

wpłaty będzie oddana. 

W związku z zaliczkowaniem hoteli prosimy o wpłacanie rat w terminie. 

- W przypadku rezygnacji z pielgrzymki z jakiegokolwiek powodu , wpłacone już raty 

pieniężne nie będą zwracane ze względu na poniesione koszty zaliczkowe jakie firma APolonia 

Tour obsługująca pielgrzymkę wpłaciła na rzecz rezerwacji hoteli itp.  

- Osoba rezygnująca może wskazać inną osobę, która pojedzie za nią na pielgrzymkę. 

- Ze względu na ruchome ceny biletów na prom koszt pielgrzymki może wzrosnąć. 

- Istnieje możliwość ubezpieczenia się od rezygnacji z pielgrzymki. Szczegóły w biurze 

podróży APOLONIA TOUR  w Krakowie.  

- Istnieje możliwość noclegu w Kałkowie – nocleg nie jest wpisany w cenę pielgrzymki tel: 660 

158 239 
 
PROGRAM PIELGRZYMKI 

 

1 dzień – rozpoczęcie pielgrzymki Mszą Świętą o godz. 00:30. Wyjazd z Kałkowa o godz. 

01:00, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię. Przyjazd do hotel w okolicy Paračina, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

 
2 dzień – po śniadaniu dalsza jazda przez Serbię, Macedonię do Grecji. Przyjazd do 
Salonik, miasta związanego z pobytem św. Pawła – spacer po mieście. W godzinach 

wieczornych przyjazd na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 
 

3 dzień – po śniadaniu wypoczynek nad morzem, następnie przejazd przez Dolinę Tembi 
do Meteorów – zwiedzanie słynnych klasztorów podniebnych, wizyta w pracowni ikon w 

Kalambace. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
4 dzień – po śniadaniu przejazd do Delf  w górach Parnasu– zwiedzanie kompleksu 

wykopalisk miasta słynnej w starożytności wyroczni delhijskiej. Przyjazd do hotelu w 
okolicach Aten, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
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5 dzień – po śniadaniu przejazd Aten, zwiedzanie stolicy Grecji, w tym Akropol, Plaka 
dziewiętnastowieczna dzielnica Aten, Plac Sindagma z budynkiem Pałacu Królewskiego a 
przed nim zmiana wart, Stadion Olimpijski. Powrót do hotelu, wypoczynek nad morzem, 

obiadokolacja, nocleg. 
 

6 dzień – po śniadaniu wizyta w kolejnym miejscu związanym z obecnością św. Pawła - 
Koryncie, zwiedzanie ruin starożytnego miasta i miejsca, gdzie Apostoł miał przemawiać do 
mieszkańców miasta. Następnie przejazd do Patras, największego miasta na Peloponezie, 

drugiego po Pireusie portu Grecji, zwiedzanie kościoła z relikwiami św. Andrzeja, który 
prawdopodobnie właśnie tutaj zginął męczeńską śmiercią – został ukrzyżowany na krzyżu 
w kształcie litery X. Wieczorem  zaokrętowanie na prom wypłynięcie do Bari. 

 
7 dzień -  przypłynięcie do portu w godzinach południowych, przejazd do San Giovani 

Rotondo, gdzie żył i zmarł kapłan, stygmatyk Ojciec Pio, zwiedzanie: Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej, grób oraz cela Ojca Pio. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

8 dzień  – po śniadaniu pobyt w Sanktuarium św. Ojca Pio. Przejazd do Lanciano – 
miejsca związanego z Cudem Eucharystycznym następnie przejazd do Manoppello – 

nawiedzenie Kościoła Kapucynów, w którym znajduje się Chusta św. Weroniki-jedna z 
najcenniejszych relikwii Chrześcijaństwa. W godzinach wieczornych przejazd do hotelu w 
okolicy  Asyżu,  zakwaterowanie   w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 
9 dzień – po śniadaniu przejazd do Asyżu i zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka, Bazyliki 
św. Klary, Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej, Ogrodu Różanego. Następnie przejazd do 

hotelu w okolicy Padwy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

10 dzień - po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do kraju, przejazd przez Austrię, Czechy 
do Polski, przyjazd do Kałkowa w późnych godzinach wieczornych. 

 

Cena zawiera:  
* przejazd autokarem   
* prom: Bari - Patras (fotele lotnicze) 

* zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach, pok.2,3 os.    
* wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji 

* opieka pilota  
* opieka osoby duchowej    
* ubezpieczenie KL i NNW 

 

Cena nie zawiera:  
Sugerowane  kieszonkowe na bilety wstępu, miejscowych przewodników, wjazdy do miast,  
taksę klimatyczną, komunikacji miejskiej, zestawy słuchawkowe: ok 120 €    
* kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

Pielgrzymkę organizuje i prowadzi Apolonia Tour   ul. Grzegórzecka 25 

31-532 Kraków 

Telefon / fax: (+48) 12 422 00 30 

http://www.apoloniatour.pl/ 

 


