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Od 1990 r. organizujemy wyjazdy dla grup

Naszą specjalizacją są pielgrzymki.
Posiadamy ZEZWOLENIE ORGANIZATORA NR D/469/03/154/2004   

wydane przez Wojewodę Małopolskiego, którego treść  
można znaleźć na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki  

wpisując NIP biura 6760009872

Gwarantem świadczonych przez nas usług jak i ubezpieczycielem naszych Klientów
od lat jest renomowane Towarzystwo Ubezpieczeń  

SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Biuro Podróży Krakturs, ul. Tadeusza Kościuszki 21, 30-105 Kraków 
tel: 0048 12 429 25 97 / 12 429 25 98 tel/fax. 0048 12 421 92 66

e-mail: pielgrzymki@krakturs.com.pl biuro@krakturs.com.pl www.krakturs.com.pl
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie: 6885 8900 0600 0000 1123 4100 01

Szanowni Państwo, Czcigodni Księża

Pragnę przekazać w Wasze ręce katalog pielgrzymkowy, który powstał z okazji zbliżającego się  
Jubileuszu 30-to lecia pracy na rynku organizacji wyjazdów pielgrzymkowych. Kiedy rozpoczy-
nałam pracę w 1990 r. nie myślałam, że będzie mi dane doczekać czasu emerytury w dziedzi-
nie, która zawsze mnie inspirowała. Kochałam podróże (co przecież wtedy nie było łatwe), ale 
przede wszystkim kochałam ludzi i przebywanie z nimi. Wierzyłam w to, że rozumiem każdego 
z nich, żyłam ich problemami, cieszyłam się ich radościami. I tak z roku na rok, przybywało coraz 
więcej Pielgrzymów - przyjaciół, a mnie czasami było wstyd, że nie wszystkich pamiętam. 

Dzisiaj doceniam tę łaskę spotkania tak wielu wspaniałych Pielgrzymów i Duszpasterzy. Dla 
Nich dzisiaj pracuję ja i moja rodzina. Praca ta to przekaz wartości najcenniejszych - miłość i po-
szanowanie. Szanując siebie nawzajem, szanujemy naszych Pielgrzymów, Ich czas, Ich potrzeby, 
pieniądze. Z każdym wyjazdem przybywa nam zadowolonych, szczęśliwych nowych przyjaciół. 
Każdy wyjazd jest dla nas wyzwaniem, pragniemy sprostać wszystkim oczekiwaniom w sposób 
profesjonalny i uczciwy. A jeżeli z tego jeszcze coś pozostanie chętnie dzielimy się z innymi. 
Dziękujemy Panu Bogu za zaufanie jakim nas obdarzacie i przyrzekamy go nie zawieść.

Małgorzata Rudowska-Bulka 
Dyrektor BP KRAKTURS

Polub nas na Facebooku!
opracowanie: Marta Bulka-Leśniak
projekt i skład: Anna Makuszewska 

www.aniamakuszewska.pl



Pielgrzymka jest odzwierciedleniem ludzkiej egzystencji. Całe ziemskie życie ma charakter dro-
gi. Na tej ziemi, jak uczy autor Listu do Hebrajczyków, nie mamy stałego mieszkania, lecz ocze-
kujemy trwałego domu w niebie(13,14). Pątnicza wędrówka jest odzwierciedleniem drogi życia.
Wydarzenia drogi pielgrzymkowej obrazują trudy i nadzieje codzienności, a miej-
sce docelowe (sanktuarium) wyobraża cel życia. Dobrowolne przyjęcie trudów piel-
grzymki, wyrzeczeń niewygód oraz braków staje się próbą miłości Boga i bliźnie-
go, a równocześnie okazją do zadośćuczynienia. Wyruszamy w pielgrzymią drogę  
by uwielbiać Boga, dziękować Mu, prosić Go, ale również by pokutować za grzechy. Jesteśmy 
przekonani, że nasze wysiłki, będą przyczyną uzyskania większych łask. 
W pielgrzymią drogę zabieramy ze sobą intencje bliskich, którzy pozostali w domu i prośby osób 
spotkanych po drodze. 

,...razem z nami wyrusz Panie...”

Każda pielgrzymka skupia w sobie jak w soczewce drogę chrześcijańskiego życia. Jest wyru-
szeniem w drogę z miejsca swego dotychczasowego, stałego pobytu. Stanowi wyjście nie tylko 
w sensie fizycznym, geograficznym, lecz duchowym. Jest kroczeniem naprzeciw Boga, w po-
szukiwaniu Jego łaski, spotkania z Nim samym. Życiowe problemy i rodzące się w człowieku 
egzystencjalne pytania popychają go, by opuścił swoje rodzinne siedlisko, w ufności, iż na piel-
grzymkowych drogach rychlej spotka ich rozwiązanie. Dobitnie wyraził tę prawdę Jan Paweł 
II: „Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśli ku przystani, do 
której można zawinąć na szlaku swoich religijnych poszukiwań.” 
Opuszczenie rodzinnego domu i codzienności wyraża chęć swego rodzaju „wyjścia poza siebie”, 
wyjścia poza zwykły tok życia, w poszukiwaniu innego, nowego spojrzenia na swoją egzysten-
cję. Zobaczenia jej z religijnej, nadprzyrodzonej perspektywy.
Decyzja wyruszenia na pielgrzymkę nie zawsze jest łatwa. Związana jest ona z materialnymi ob-
ciążeniami, świadomością czekających ograniczeń i niewygód. Dochodzi do tego niepewność, 
czy poświęcenia opłacą się, czy rzeczywiście można liczyć na spełnienie nadziei i otrzymanie 
upragnionych łask. Osiągnięcie celu pielgrzymki jest dla pątników źródłem radości. Im więk-
sze były trudy i doświadczenia drogi, tym mocniejsze staje się doświadczenie radości. U celu 
wszystko idzie w zapomnienie. Pozostaje szczęśliwa świadomość osiągnięcia pragnień. 

Ks. Prof. Maciej Ostrowski
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Dziś Maryja, która osiągnęła cel wędrówki, zasiadając u boku swego Syna, w Jego chwale „opie-
kuje się braćmi swego Syna, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na niebezpieczeństwa i tru-
dy, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny” (KK 62). 
Jej wstawiennictwo wyprasza dary wiecznego zbawienia. Opiekuje się Ona ziemskimi drogami 
wierzących, ciągle narażonych na niebezpieczeństwa odejścia od wierności, ulegania pokusom 
grzechu, a więc zagrożonym zejściem na fałszywe ścieżki. U Boga wyprasza też inne łaski do-
czesnej natury, jak zdrowie, pomyślność w życiu rodzinnym, zgodę, pokój.
Nakłania ziemskich pielgrzymów, by nie zatrzymywali się w swej drodze na celach doczesnych, 
lecz mieli na oczach cel ostateczny. Najwznioślejszym czynem miłości w stosunku do człowieka 
jest przybliżenie go do miłosiernego Boga, by mógł osiągnąć największe dobro, jakim jest wiecz-
ne zbawienie. Maryja pozostając w chwale nieba, nie tylko sama raduje się owocami miłosier-
dzia, ale wyprasza je wszystkim, którzy oddają się pod Jej opiekę.

SANKTUARIA 
MARYJNE
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JAPONIA 
TOKIO – NIKKO – AKITA – KIOTO – OSAKA

11 DNI

1 DZIEŃ 
Podstawienie autokaru w wyznaczonym 
miejscu, transfer na lotnisko lub spotkanie 
na 3 godz. przed planowanym wylotem. 
Wylot do Tokio (możliwe międzylądowanie).

2 DZIEŃ
Przylot do Japonii. Transfer do hotelu.  
Zakwaterowanie, nocleg.

3 DZIEŃ 
Śniadanie, zwiedzanie Tokio: Przejazd do 
Asakusa, najstarszej dzielnicy Tokio, gdzie 
już w 628 roku zbudowano pierwszą świą-
tynię. Spacer po terenie z kompleksem 
Senso-ji. Powrót przez pasaż Nakamise. 
Po krótkim odpoczynku przejazd do Hara-
juku - spacer przez park do najważniejszego 
chramu shinto w stolicy - Meiji. Przejazd do 
Shinjuku i wjazd na 45 piętro ratusza. Wie-
czorem spacer przez dzielnicę rozrywkowo-
-handlową Shibuya m.in. rzeźba psa Hachi-
ko. Powrót do hotelu, nocleg.

4 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd pociągiem do Nikko. 
Zwiedzanie atrakcji miejscowości - spacer 
aleją wysadzaną cedrami do chramu Tosh-
ogu, położonego w lesie mauzoleum, jedne-
go z najpotężniejszych władców - szoguna 
Tokugawa Leyasu. Powrót pociągiem na 
nocleg do hotelu.

5 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd super expressem Akita 
Shinkansen - Tokio - Akita - ok. 650 km. Za-

kwaterowanie, nocleg.

6 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Sanktuarium Na-
szej Pani na obrzeżach Akita (Objawienia 
w Akita spowite są aurą tajemnicy. Mówi się 
o nich jako o kontynuacji Fatimy i o przeka-
zaniu światu apokaliptycznego orędzia ukry-
tego w trzeciej części tajemnicy fatimskiej). 
Powrót do hotelu, nocleg.

7 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd super expressem Akita - 
Tokio, przesiadka i dalej Tokio - Kioto. Prze-
jazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

8 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie Kioto - miasto za-
bytkowych świątyń i ogrodów. Zwiedzanie: 
m.in. Złoty Pawilon - Kinkaku-ji, zamek szo-
guna Tokugawy - Nijo-jo, Świątynia Kiyomi-
zu-dera, stojąca na ok. 140 palach. Nocleg.

9 DZIEŃ 
Śniadanie, dalsze zwiedzanie Kioto (Pałac 
cesarski), w godz. popołudniowych przejazd 
na lotnisko Osaka (super ekspressshinkan-
sen). Wieczorem odlatujemy do kraju (pory 
nocne).

10 DZIEŃ
Przelot z międzylądowaniem.

11 DZIEŃ
Przylot do kraju.

ŚWIADCZENIA:
- przelot na trasie Polska – Japonia –  
Polska,
- zakwaterowanie w hotelach o standar-
dzie 3*, 4*, 4+*, pokoje 2-osobowe z ła-
zienkami lub w ryokanach,
- wyżwienie: śniadania (w formie 
„szwedzkiego stołu”),
- transport: shinkansen, metro, lokalne  
autobusy,
- opieka pilota-przewodnika,
- opłaty lotniskowe,
- podatek lokalny,
- ubezpieczenie KL,NNW,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- wydatków własnych,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów / miejscowych przewodników,
- kolacji,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie

* Program ramowy, kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie, 
* Program może być modyfikowany wg.  
życzeń Organizatora.
* Grupy już od 5 osób.
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SANKTUARIA ALPEJSKIE 
MARIAZELL – LOCARNO – EINSIEDELN – LUCERNA – 

LA SALETTE – ARS – GENEWA – ST.GALLEN – ALTÖTTING
7 DNI

1 DZIEŃ 
Wyjazd z ustalonego miejsca, przejazd do  
Mariazell - Narodowego Sanktuarium Ma-
ryjnego Austrii, założonego ponad 800 lat 
temu przez benedyktynów. Zwiedzanie Ba-
zyliki Matki Boskiej z Ołtarzem Łaski z cu-
downą figurą. Msza św. Przejazd na obiado-
kolację i nocleg do hotelu w ok. Insbrucka.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Locarno, najdalej wy-
suniętego na południe zakątka Szwajcarii, 
gdzie panuje najłagodniejszy klimat. Prze-
jazd do Sanktuarium Madonny del Sasso. 
Msza św. Przejazd do hotelu - zakwatero-
wanie, obiadokolacja i nocleg.

3 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Einsiedeln, najważ-
niejszego Sanktuarium Szwajcarii, związa-
nego z życiem św. Meinarda. Msza Świę-
ta, a następnie przejazd przez terytorium 
Szwajcarii do Lucerny, zwiedzanie: drewnia-
ny Most Kapliczny, ratusz, barokowy kościół 
jezuitów. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
do hotelu.

4 DZIEŃ 
Śniadanie. przejazd do Sanktuarium Matki 
Bożej Płaczącej w La Salette. Nawiedzenie 
pięknie położonego w Alpach Sanktuarium 
Matki Boskiej, która objawiła się w 1846 
roku dwóm pastuszkom. Udział w Nabo-
żeństwie Maryjnym. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu.

5 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Ars - miasta św. Jana 
Marii Vianney - patrona proboszczów. Na-
wiedzenie kościoła, w którym znajduje się 
m.in. ołtarz ku czci św. Filomeny, gdzie do-

konywały się liczne cuda oraz konfesjonał, 
w którym 40 lat przez kilkanaście godzin 
dziennie spowiadał wiernych św. Jan. Obia-
dokolacja i nocleg ok. Genewy.

6 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do St. Gallen. Zwiedza-
nie: Opactwo Benedyktyńskie, założone 
przez irlandzkiego mnicha - św. Gallusa, 
Starówka z bogatymi kamienicami miesz-
czańskimi, wodospady na Renie. Przejazd do 
Altötting, głównego ośrodka kultu maryjne-
go w Niemczech z kościółkiem Matki Bożej 
Łaskawej, w którym znajduje się drewniana 
figura Matki Bożej zwana Czarną Madonną. 
Msza Św. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg.

7 DZIEŃ 
Śniadanie, Msza św. Przejazd do Polski,  
Zakończenie pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA:
- 6 noclegów pokoje 2,3 osobowe z ła-
zienkami
- 6 śniadań, 6 obiadokolacji,
- przejazd autokarem z toaletą, barem 
i DVD,
- opieka pilota-przewodnika,
- ubezpieczenie KL,NNW,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- wydatków własnych,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów i przewodników miejscowych,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie.

BETA BUS
www.betabus.pl
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HOLANDIA 
BRUKSELA – AMSTERDAM – HAGA – ROTTERDAM

7 DNI

1 DZIEŃ 
Podstawienie autokaru w wyznaczonym 
miejscu o godz. popołudniowych. Nocny 
przejazd przez Niemcy.

2 DZIEŃ
Śniadanie we własnym zakresie. Zwiedza-
nie Brukseli - Atomium, Pagoda Chińska, 
Waterloo, Łuk Triumfalny, Muzeum Broni, 
Katedra św. Michała i św. Guduli, pasaż św. 
Huberta - wpisany na Listę Dziedzictwa 
Unesco, Wielki Plac (Ratusz, Brabant Hall, 
Dom Króla) - Manneken Pis. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

3 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Amsterdamu, zwie-
dzanie - Oude Kerk - Stary Kościół, Nieuwe 
Kerk – Nowy Kościół, Magere Brud - naj-
słynniejszy most w Amsterdamie. Zwiedza-
nie miejsc związanych z Beginkami (ruch 
pobożnych kobiet). Msza Św. w Kaplicy Pani 
Wszystkich Narodów.Obiadokolacja, noc-
leg.

4 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Hagi (ok. 10 km) – 
miasta pokoju i sprawiedliwości, w którym 
znajduje się siedziba holenderskiego par-
lamentu, rządu i Międzynarodowego Try-
bunału Sprawiedliwości. Spacer po starym 
mieście - Pałac Pokoju, Pałac Królewski, 
Binnenhof - budynki Parlamentu, Kościół 
św. Jakuba. Wizyta w 
Rotterdamie – mieście z największym por-
tem Europy.
Przejazd na obiadokolację, nocleg.

5 DZIEŃ 
Śniadanie, pobyt w Amsterdamie nawiedze-
nie miejsca objawień - Kaplica Pani Wszyst-

kich Narodów - Msza Św. czas na indywi-
dualną modlitwę. Obiadokolacja, nocleg 
w okolicy.

6 DZIEŃ 
Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną. Prze-
jazd przez terytorium Niemiec do Polski.

7 DZIEŃ 
Powrót w godzinach rannych. Zakończenie 
Pielgrzymki. 

ŚWIADCZENIA:
- 3 noclegi na terenie Holandii, pok. 2, 3, 
4 osobowe z łazienkami, (standard tury-
styczny),
- 1 nocleg na terenie Belgi,
- 4 śniadania i 4 obiadokolacje,
- przejazd autokarem z klimatyzacją, toa-
letą, barem i dvd,
- opieka pilota,
- ubezpieczenie KL/NNW,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- wydatków własnych,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie.

BETA BUS
www.betabus.pl
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1 DZIEŃ 
Wyjazd z wyznaczonego miejsca. Przejazd 
do Austrii w okolice Innsbrucka. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Sanktuarium w La 
Salette - Msza Św. Obiadokolacja i nocleg 
w La Salette.

3 DZIEŃ 
Msza Św., śniadanie, przejazd do Avignion. 
Zwiedzanie: Pałac Papieski (z zewnątrz), 
Most St. Benezet. Przejazd do Lourdes.
Obiadokolacja i nocleg w Lourdes.

4 DZIEŃ 
Śniadanie i Msza św. Całodzienny pobyt  
w Lourdes, nawiedzanie miejsc związanych 
z św. Bernadetą, nawiedzenie Sanktuarium, 
Bazylika Różańcowa, Bazylika Piusa X - 
udział w wieczornej Procesji Różańcowej. 
Obiadokolacja i nocleg.

5 DZIEŃ 
Śniadanie, wyjazd do Tours – Msza Św.  
Nawiedzenie Bazyliki wraz z grobem św. 
Marcina. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

6 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Paray le Monial - 
miasta św. Małgorzaty, nawiedzenie grobu.
Przejazd do Ars - miasta św. Jana Marii Vian-
ney - patrona proboszczów - Msza Św.
Obiadokolacja i nocleg. 

7 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Einsiedeln. Msza Św. 
w Sanktuarium Czarnej Madonny - najwięk-

sze sanktuarium Szwajcarii.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

8 DZIEŃ
Śniadanie, wyjazd w kierunku Polski, powrót 
w godzinach wieczornych.
Zakończenie pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA:
- 7 noclegów w hotelach **/***,
- wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
- przejazd autokarem z klimatyzacją, toa-
letą, minibarem, DVD,
- opieka pilota – przewodnika,
- ubezpieczenie KL i NNW, 
- podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- wydatków własnych,
- przewodników miejscowych,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów oraz komunikacji miejskiej,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie.

FRANCJA - SZWAJCARIA 
LA SALETTE – AVIGNON – LOURDES –TOURS - 

PARAY LE MONIAL – ARS – EINSIEDELN
8 DNI

BETA BUS
www.betabus.pl
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1 DZIEŃ 
Podstawienie autokaru w wyznaczonym 
miejscu. Wyjazd do Pragi. Spacer po pra-
skiej starówce: Hradczany, Mala Strana, 
Most Karola.Przejazd na kolację i nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd przez Niemcy do Pary-
ża. Po drodze krótki postój w Reims, zwie-
dzanie słynnej katedry gotyckiej. Przyjazd 
do Paryża. Obiadokolacja. Krótki postój przy 
Wieży Eiffla na czas iluminacji. Nocleg w ho-
telu w okolicy Paryża.

3 DZIEŃ 
Śniadanie, zwiedzanie Paryża: Wieża Eif-
fla (z zewnątrz), Trocadero, Łuk Triumfalny, 
Pola Elizejskie, Plac Zgody, Katedra Notre 
Dame, Bazylika Sacre – Coeur. Obiadokola-
cja i nocleg w ok. Paryża.

4 DZIEŃ 
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. 
Po drodze śniadanie (suchy prowiant). Wy-
jazd do Doliny Loary. Przejazd do Chambord,  
(z zewnątrz) zwiedzanie zamku. Przyjazd do 
Lourdes. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Lourdes.

5 DZIEŃ 
Śniadanie, nawiedzenie Sanktuarium w Lo-
urdes – podziemna Bazylika św. Piusa X,  
Kościół św. Bernadetty - udział w uroczysto-
ściach Maryjnych. Msza Św. w Sanktuarium. 
Obiadokolacja i udział w Procesji Światła. 
Nocleg.

6 DZIEŃ 
Msza Św. w Grocie Objawień, śniadanie. 
Przejazd do La Salette – sanktuarium Ma-
ryjne, nawiedzenie, modlitwa wieczorna. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

7 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd na Mszę Św. do Sank-
tuarium Czarnej Madonny w Einsiedeln. 
Obiadokolacja i nocleg w okolicy Insbrucka.

8 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Dachau oraz Mo-
nachium, krótkie zwiedzanie, przejazd do 
Altötting - Maryjne Sanktuarium Bawarii, 
Msza Św. nawiedzenie Sanktuarium.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

9 DZIEŃ
Śniadanie, wyjazd do Polski.
Przyjazd do miejsca wyjazdu w godz. noc-
nych 9/10 dzień.

ŚWIADCZENIA:
- zakwaterowanie w hotelach ** i ***, 
- 8 noclegów (pokoje 2- 3osobowe z ła-
zienkami),
- wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji,
- przejazd autokarem z klimatyzacją, toa-
letą, barkiem, DVD,
- opieka pilota - przewodnika,
- ubezpieczenie KL, NNW,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu,
- przewodników miejscowych,
- napojów do obiadokolacji,
- wydatków własnych,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie.

FRANCJA - SZWAJCARIA -  
NIEMCY 

PRAGA – REIMS – PARYŻ – DOLINA LOARY – CHAMBORD –  
LOURDES – LA SALETTE – EINSIEDELN – DACHAU – MONACHIUM - ALTÖTTING

9 DNI

BETA BUS
www.betabus.pl
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1 DZIEŃ 
Podstawienie autokaru w wyznaczonym 
miejscu. Wyjazd w kierunku Czech, do  
Pragi, zwiedzanie z przewodnikiem miejsco-
wym, Msza Św. w Sanktuarium Dzieciątka 
Praskiego. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg w Tachov.

2 DZIEŃ
Msza Św. Tachov, śniadanie. Przejazd do 
Paryża. Po drodze krótki postój w Reims - 
zwiedzanie słynnej katedry gotyckiej. Przy-
jazd do Paryża. Obiadokolacja, iluminacja 
Wieża Eiffla. Nocleg w hotelu.

3 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Paryża - zwiedzanie 
z przewodnikiem miejscowym: Trocadero, 
Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac Zgody, 
Katedra Notre Dame, Bazylika Sacre – Co-
eur. Msza Św. w Sanktuarium Cudownego 
Medalika. 
Obiadokolacja i nocleg.

4 DZIEŃ 
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. 
Po drodze śniadanie (lunch packiet). Prze-
jazd w Dolinę Loary. Msza Św. w okolicach 
Chambord, zwiedzanie Zamku Królewskie-
go (z zewnątrz), przejazd do Blois, zwiedza-
nie Zamku (z zewnątrz). Przyjazd do Lourdes 
w późnych godzinach wieczornych. Obiado-
kolacja i nocleg.

5 DZIEŃ 
Msza Św. w Grocie Objawień, śniadanie. 
Nawiedzenie Sanktuarium w Lourdes – 
podziemna Bazylika św. Piusa X, Kościół  

św. Bernadetty - udział w uroczystościach 
Maryjnych.
Kolacja i udział w Procesji Światła. Nocleg.

6 DZIEŃ 
Śniadanie. Msza Św. w Sanktuarium.Prze-
jazd do Saragossy, nawiedzenie Sanktu-
arium Matki Bożej de Pilar. Kolacja i nocleg 
w hotelu.

7 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Montserrat - nawie-
dzenie Sanktuarium Czarnej Madonny oraz 
Msza Św. Przejazd do Barcelony, zwiedzanie 
Kościoła Sagrada Familia, Ramblas. Przejazd 
na nocleg ok. Lloret de Mar.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

8 DZIEŃ
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek nad 
morzem, opalanie, kąpiele morskie, spacery. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu (możliwy 
udział w pokazie tańców flamenco).

9 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Avignon, Msza Św. 
oraz zwiedzanie miasta: Pałac Papieży, Most 
St. Benezet. Przejazd na nocleg do La Salet-
te.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

10 DZIEŃ
Śniadanie, Msza Św. w Sanktuarium Mat-
ki Boskiej Płaczącej - zwiedzanie Sanktu-
arium. Obiad w miejsce obiadokolacji. Prze-
jazd na nocleg.

ŚWIADCZENIA:
- zakwaterowanie hotelach **/*** 
- 11 noclegów (pokoje 2-3 osobowe z ła-
zienkami),
- wyżywienie: 11 śniadań, 11 obiadoko-
lacji,
- przejazd autokarem z klimatyzacją, toa-
letą, barkiem, DVD 
- opieka pilota – przewodnika,
- ubezpieczenie KL, NNW,
- podatek VAT,
- rezerwacje Mszy św.

CENA NIE ZAWIERA:
- wydatków własnych,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, 
- napojów do obiadokolacji,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- miejscowych przewodników,
* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie.

FRANCJA - HISZPANIA -  
SZWAJCARIA 

PRAGA – REIMS – PARYŻ – DOLINA LOARY – CHAMBORD – BLOIS – LOURDES – 
SARAGOSSA – MONTSERRAT – AVIGNON – LA SALETTE – LUCERNA – EINSIEDELN

12 DNI

11 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Lucerny - krótkie 
zwiedzanie, przejazd na Mszę Św. do Sank-
tuarium Czarnej Madonny w Einsiedeln. 
Kolacja i nocleg.

12 DZIEŃ
Śniadanie, powrót do Polski. Zakończenie 
pielgrzymki.

BETA BUS
www.betabus.pl
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1 DZIEŃ 
Podstawienie autokaru w ustalonym miej-
scu. Pakowanie bagaży. Przejazd autokaru 
do Pragi.
Nawiedzenie Sanktuarium Dzieciątka Pra-
skiego, spacer po praskiej starówce - Mala 
Strana, Most Karola, Hradczany.
Przejazd na kolację i nocleg do hotelu. Za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd przez Niemcy do Pary-
ża. Po drodze krótki postój w Reims, zwie-
dzanie słynnej katedry gotyckiej. Przyjazd 
do ok. Paryża.
Obiadokolacja w restauracji w Paryżu, krót-
ki pobyt przy Wieża Eiffla (czas iluminacji), 
a następnie przejazd do hotelu ok. Paryża 
na nocleg. 

3 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd na Mszę św. w Sanktu-
arium Cudownego Medalika.
Zwiedzanie Paryża: Bazylika Sacre-Coeur, 
spacer przez Montmartre - dzielnicę arty-
stów. Przejazd do centrum Paryża- Wyspa 
La Cite - najstarsza część Paryża, Katedra 
Notre Dame - jedna z najwspanialszych 
budowli architektury gotyckiej, Pałac Spra-
wiedliwości (dawny Pałac Królewski), Con-
ciergerie - dawne więzienie, Święta Kaplica 
(Sainte Chapelle).
Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ 
Śniadanie w formie suchego prowiantu. 
Wczesny wyjazd z Paryża, przejazd do 
Chambord (czas na Mszę św.), zwiedzanie 
zamku z zewnątrz. Przejazd do Lourdes.

Zakwaterowanie, obiadokolacja, udział 
w Procesji Różańcowej. Nocleg.

5 DZIEŃ 
Msza św. w Grocie Objawień. Śniadanie, 
przejazd do Oviedo - miejsca gdzie prze-
chowywana jest cudowna relikwia - Chusta 
z Oviedo z wizerunkiem twarzy Chrystusa. 
Następnie przejazd do grobu św. Jakuba 
Apostoła Starszego w Santiago de Com-
postela - średniowiecznego centrum piel-
grzymkowego. 
Obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg. 

6 DZIEŃ 
Śniadanie, Msza św. w Katedrze, przejazd do 
Pontevedre, miejsca w którym przebywała 
siostra Łucja, następnie do Bragi, nawiedze-
nie Sanktuarium Dobrego Jezusa na Wzgó-
rzu, przejazd do Fatimy.
Zakwaterowanie, obiadokolacja.

7 DZIEŃ 
Msza św. w Grocie Objawień, a następnie 
śniadanie. Całodzienny pobyt w Fatimie - 
udział w Drodze Krzyżowej, spacer do wio-
ski Aljustrel gdzie mieszkali Hiacynta, Fran-
ciszek i Łucja.
Nawiedzenie Sanktuarium M. B. Fatimskiej. 
Udział w Procesji Różańcowej.
Obiadokolacja, nocleg.

8 DZIEŃ
Msza św., a następnie śniadanie. Przejazd 
do Batalha - zwiedzanie katedry - votum 
dziękczynnego za zwycięstwo nad Hiszpa-
nią, przejazd do Nazare - nawiedzenie Sank-
tuarium Czarnej Madonny, krótki pobyt nad 
oceanem, powrót do Fatimy. Obiadokolacja, 

ŚWIADCZENIA:
- przejazd autokarem,
- 12 noclegów w hotelach i domach piel-
grzyma – pokoje 2 - 3 os. z łazienkami, 
- wyżywienie 2 razy dziennie (12 śnia-
dań, 12 obiadokolacji),
- ubezpieczenie KL, NNW, 
- opieka pilota – przewodnika,
- podatek VAT 

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- biletów wstępów do zwiedzanych 
obiektów i przewodników miejscowych,
- wydatków własnych, 
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osbowego,
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 

FRANCJA - HISZPANIA -  
PORTUGALIA 

PRAGA – REIMS – PARYŻ – DOLINA LOARY – LOURDES – OVIEDO – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA – PONTEVEDRE – BRAGA – FATIMA – ALJUSTER – BATHALA – NAZARE 

– SARAGOSSA – MONTSERRAT – BARCELONA – LA SALETTE- ARS – EINSIEDELN
13 DNI

udział w Procesji Różańcowej. Nocleg.

9 DZIEŃ
Msza św., a następnie śniadanie. Przejazd 
do Saragossy – miejsca, gdzie św. Jakubowi 
Apostołowi Starszemu objawiła się Mary-
ja - nawiedzenie Sanktuarium. Przejazd na 
nocleg i obiadokolację.

10 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do największego Sank-
tuarium Maryjnego w Katalonii – Montser-
rat - Msza św., przejazd do Barcelony, zwie-
dzanie, nawiedzenie Sagrada Familia. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

11 DZIEŃ
Śniadanie, następnie przejazd do Sanktu-
arium Maryjnego w La Salette - Msza św., 
nawiedzenie Sanktuarium, przejazd do Ars 
– miasta św. Jana Marii Vianney. Obiadoko-

lacja i nocleg. 

12 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd przez terytorium Szwaj-
carii do Sanktuarium Maryjnego w Einsie-
deln - Msza św. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

13 DZIEŃ
Śniadanie, wyjazd w kierunku Polski. Prze-
jazd przez terytorium Austrii i Czech do 
miejsca wyjazdu.
Zakończenie pielgrzymki.

BETA BUS
www.betabus.pl
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1 DZIEŃ
Spotkanie na lotnisku na 2 h przed wylotem 
(dojazd na lotnisko we własnym zakresie 
lub transfer grupy na lotnisko z ustalone-
go miejsca). Msza św. Wylot do Meksyku. 
Przylot do Meksyku, przejazd do ulubionego 
miejsca Papieża Jana Pawła II - Puebla. Wy-
jazd malowniczą trasą z widokiem na ośnie-
żone wulkany Popocatepetl i Iztaccihuatl. 
Zwiedzanie: Katedra, Zocalo, Rynek Parian 
z tradycyjnym wyrobami mieszkańców mia-
sta czyli ceramiką talavera i słodyczami, a na 
koniec wizyta w niezwykle pięknej Kaplicy 
Różańcowej - nazwanej przez Fryderyka 
Humboldta w XIX w. “Ósmym Cudem Świa-
ta”. Przejazd i wizyta w miasteczku Cholula, 
które posiada największą pod względem 
objętości, piramidę na świecie. Wizyta 
w Tonantzintla - pięknym synkretycznym 
kościółku w stylu baroku folklorystycznego. 
Obiadokolacja i nocleg w Puebla. 

2 DZIEŃ 
Śniadanie. Wyjazd do Cuernavaca – miasta 
wiecznej wiosny i byłej rezydencji Korteza. 
Msza św. Wizyta w miejscowej katedrze 
z unikalnymi XVII-wiecznymi freskami ja-
pońskiego malarza, spacer po głównym ryn-
ku, oglądanie z zewnątrz pałacu konkwista-
dora Hernana Korteza. Przejazd w kierunku 
najsłynniejszego kurortu nad Oceanem 
Spokojnym Acapulco. Zakwaterowanie 
w hotelu all inclusive. 

3 DZIEŃ 
Msza św. Odpoczynek all inclusive w Aca-
pulco. Wieczorem wyjazd na La Quebrada, 
gdzie od kilkudziesięciu lat odważni clava-
distas – skoczkowie, skaczą do wody z pio-
nowej 35-metrowej skały – symbol Acapul-
co.

4 DZIEŃ 
Śniadanie. Wyjazd z Acapulco, w kierunku 
Mexico City, po drodze zwiedzanie “srebr-
nego miasta” Taxco - Kościoła San Sebastian 
i Santa Prisca, Msza św. Wjazd na punkty 
widokowe, spacer po krętych uliczkach. 
Przyjazd do Sanktuarium Maki Bożej z Gu-
adalupe, modlitwa, przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

5 DZIEŃ 
Śniadanie. Wizyta w religijnym sercu kraju, 
w Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, 
największego sanktuarium maryjnego na 
świecie. Zwiedzanie Nowej Bazyliki mo-
gącej pomieścić 10 tys. wiernych, Bazyliki 
Antycznej, Kaplicy Indian, Kaplicy na Wzgó-
rzu, Ogrodów Guadalupiańskich. Msza św. 
Zapoznanie z historią objawienia się Matki 
Bożej Indianinowi, Juanowi Diego. Pobyt 
w Sanktuarium w Guadalupe.
Obiadokolacja, nocleg. 

6 DZIEŃ 
Śniadanie. Pobyt w Sanktuarium w Guada-
lupe. Czas na modlitwę i refleksje. Msza św. 
Obiadokolacja, nocleg.

7 DZIEŃ 
Śniadanie. Przejazd do dzielnicy Tlatelolco 
i zwiedzenie Placu III Kultur, miejsca ostat-
niego starcia Indian z hiszpańskim najeźdźcą, 
na którym w sposób symboliczny spotykają 
się trzy kultury tworzące dzisiejszy Mek-
syk: kultura aztecka, hiszpańska i metyska. 
Zwiedzanie Kościoła Katedralnego, Templo 
Mayor, Pałacu Prezydenckiego, Museo de 
Antropología Historia. Przejazd do dzielnicy 
Xochimilco, w której to znajdują się wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
tzw. pływające kolorowe ogrody. Msza św. 
Przejazd do strefy archeologicznej w Teoti-
huacan – niegdyś wielkiej cywilizacji się-

gającej swymi wpływami aż po dzisiejszą 
Gwatemalę. Spacer po świetnie zachowa-
nym mieście: Pałac Ptaka-Motyla, Piramida 
Księżyca, Aleja Zmarłych i wejście na jedną 
z największych piramid świata, Piramidę 
Słońca. Obiadokolacja w lokalnej restauracji 
i powrót do hotelu. Nocleg w Mieście Mek-
syk.

8 DZIEŃ 
Śniadanie, transfer na lotnisko, wylot do 
Polski. 

9 DZIEŃ 
Przylot, zakończenie pielgrzymki (transfer 
powrotny). 

MEKSYK 
PUEBLA – CUERNAVACA – ACAPULCO – TAXCO –  

MEXICO CITY – GUADALUPE – TEOTIHUACAN
9 DNI

ŚWIADCZENIA:
- przelot Polska – Meksyk – Polska (mię-
dzylądowanie, możliwa realizacja wylotu 
z innych państw europejskich)
- opłaty lotniskowe i paliwowe
- zakwaterowanie w hotelach - pokoje 2 
- 3 os. z łazienkami
- wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania 
i obiadokolacje wg. programu, opcja all 
inclusive tzn. wszystko w cenie w Aca-
pulco 
- opieka pilota – przewodnika
- ubezpieczenie KL/NNW
- autokar na realizację programu w Mek-
syku
- wiza turystyczna, podatek lokalny
- napiwki obowiązkowe w Meksyku
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji (nie dotyczy 
opcji all inclusive)
- świadczeń nie wymienionych w ofercie
- wydatków własnych
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 
** Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie.
***Grupa już od 10 osób.
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HISZPANIA (ANDALUZJA) - 
PORTUGALIA 

MADRYT – AVILA – SALAMANKA – SANTIAGO DE COMPOSTELA – PONTEVEDRE 
– BRAGA – PORTO – FATIMA – ALJUSTER – BATALHA – NAZARE – OBIDOS – CABO 

DA ROCA – LIZBONA – SEWILLA – KORDOBA – GRANADA – TOLEDO
11 DNI

1 DZIEŃ 
Spotkanie na lotnisku na 2 godz. przed pla-
nowanym odlotem lub transfer grupy au-
tokarem z ustalonego miejsca. Przylot do 
Madrytu.
Przejazd do Avila - pięknego średniowiecz-
nego miast wpisanego na listę UNESCO, 
Msza Św. Przejazd do Salamanki - znanego 
ośrodka uniwersyteckiego. Spacer po sta-
rym mieście.
Obiadokolacja i nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Santiago de Compo-
stela, nawiedzenie Sanktuarium św. Jakuba 
Apostoła Starszego. Msza św.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

3 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Pontevedry – miej-
sca, w którym przebywała siostra Łucja oraz 
Msza Św. w Kościele Pielgrzymów. Przejazd 
do Bragi - zwiedzanie Sanktuarium Dobre-
go Jezusa na Wzgórzu. Przejazd do Porto - 
zwiedzanie. Obiadokolacja i nocleg.

4 DZIEŃ 
Śniadanie, dalsze zwiedzanie Porto - rejs 
statkiem po rzece Duero.
Przejazd do Fatimy - Msza Św. i nawiedze-
nie Sanktuarium, udział w wieczornej Proce-
sji Różańcowej ze świecami. Obiadokolacja 
i nocleg w Fatimie.

5 DZIEŃ 
Śniadanie, Msza Św. Droga Krzyżowa, spa-

cer do wioski Aljuster, czas wolny na indy-
widualną modlitwę, zwiedzanie muzeum na 
terenie Sanktuarium, w którym przechowy-
wana jest kula z zamachu na św. Jana Pawła 
II. Obiadokolacja, udział w Procesji Różańco-
wej. Nocleg.

6 DZIEŃ 
Msza Św., następnie śniadanie i przejazd 
do Batalha, kolejno do Nazare - zwiedzanie 
Sanktuarium Czarnej Madonny, pobyt nad 
oceanem, powrót do Fatimy.
Obiadokolacja, udział w Procesji Różańco-
wej. Nocleg.

7 DZIEŃ 
Msza św. Śniadanie, przejazd do Obidos, 
spacer po murach obronnych, przejazd na 
najbardziej wysunięty na zachód punkt Eu-
ropy – Cabo da Roca - wyznacza go latarnia 
wzniesiona na 140-metrowym klifie domi-
nującym nad oceanem. Przejazd do Lizbo-
ny, zwiedzanie: Belem - uroczej nabrzeżnej 
dzielnicy, Klasztor Hieronimitów z grobow-
cem Vasco da Gamy, Pomnik Odkryć Geo-
graficznych. Spacer po Baixa – eleganckiej 
dzielnicy w centrum miasta. Zakwaterowa-
nie, obiadokolacja i nocleg.

8 DZIEŃ
Msza św. Śniadanie, przejazd do Sewilli - 
stolicy Andaluzji. Zwiedzanie: stara, pełna-
malowniczych zaułków dzielnica żydowska 
Santa Cruz, Katedra – jedna z najwspa-
nialszych gotyckich świątyń na świecie, 
mieszcząca liczne relikwie i skarby sztuki 
sakralnej, Pałac Królewski – Alkazar w stylu 
mudéjar, będący oryginalnym połączeniem 
islamskiej cytadeli i pałacu wraz ze wspania-

ŚWIADCZENIA:
- przejazd autokarem 
- 9 noclegów w hotelach 3*** pokoje 2, 
3 osobowe z łazienkami i domach piel-
grzyma,
- wyżywienie 2 razy dziennie wg. progra-
mu
- ubezpieczenie KL, NNW,
- opieka pilota - przewodnika,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  
i przewodników miejscowych,
- komunikacji miejskiej w Rzymie,
- wydatków własnych, 
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego,
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 

łymi ogrodami, Plac Hiszpański i Plac Ame-
ryki. Przejazd do hotelu - zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

9 DZIEŃ
Msza św., następnie śniadanie i przejazd do 
Kordoby -zwiedzanie miasta o orientalnym 
charakterze z historycznym centrum wpisa-
nym na listę UNESCO. Zwiedzanie Meczetu 
Mezquita. Przejazd do Granady - położonej 
u podnóża Sierra Nevada. Zwiedzanie słyn-
nej Alhambry, uznawanej za jeden z nieofi-
cjalnych cudów świata, wpisanej na listę 
UNESCO. Spacer po wspaniałych ogrodach 
Generalife.Przejazd do hotelu, obiadokola-
cja i nocleg.

10 DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do 
Toledo, zwiedzanie oraz Msza Św. Przejazd 
do Doliny Poległych, zwiedzanie Kościoła 
w skale wybudowanego przez więźniów po-
litycznych. Przejazd do Eskurialu- zwiedza-

nie dawnej rezydencji hiszpańskich królów 
wpisanej na listę UNESCO. Ten imponujący 
kompleks mieści pałac, klasztor i mauzo-
leum hiszpańskich władców, a wnętrza kryją 
wspaniałe dzieła sztuki. Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

11 DZIEŃ
Śniadanie, transfer na lotnisko wylot z Ma-
drytu do Polski. Przylot.
Zakończenie pielgrzymki (transfer powrot-
ny). 
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PORTUGALIA + SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 

LIZBONA – SANTAREM – FATIMA – ALJUSTER – PONTEVEDRA –  
SANTIAGO DE COMPOSTELA – PORTO – BATALHA – ALCOBACA – NAZARE – 

OBIDOS – SINTRA – CABO DA ROCA 
8 DNI

1 DZIEŃ 
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed 
planowanym odlotem (lub transfer grupy 
autokarem). Odprawa bagażowa i wylot do 
Portugalii. Przylot do Lizbony.
Transfer autokarem do hotelu. Zakwatero-
wanie, nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Lizbony - Dzielnica 
Belem, Klasztor Hieronimitów, Wieża Be-
lem, Most 25 kwietnia, Kościół św. Anto-
niego. Przejazd do Santarem – miejsca Cudu 
Eucharystycznego. Nawiedzenie Kościoła 
Św. Stefana, gdzie znajduje się relikwiarz 
z hostią Cudu Eucharystycznego. Msza św.
Przejazd do Fatimy. Obiadokolacja. Udział 
w Procesji Różańcowej. Nocleg.

3 DZIEŃ 
Śniadanie. Całodzienny pobyt w Fatimie, 
udział w Drodze Krzyżowej. 
Spacer do wioski Aljustrel, gdzie mieszkali 
Hiacynta, Franciszek i Łucja. 
Nawiedzenie Sanktuarium M. B. Fatimskiej - 
Msza św., zwiedzanie muzeum.
Udział w Procesji Różańcowej.
Obiadokolacja, nocleg. 

4 DZIEŃ 
Śniadanie. Przejazd do Pontevedra – miej-
sca, w którym znajduje się klasztor i kapli-
ca w której miała objawienia siostra Łucja. 
Przejazd do Santiago de Compostela - mia-
sta św. Jakuba Apostoła Starszego.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.

5 DZIEŃ 
Śniadanie. Pobyt w Santiago de Composte-
la. Nawiedzenie Katedry z grobem św. Jaku-
ba Apostoła Starszego. Udział we Mszy Św. 
Wyjazd z Santiago de Compostela do Porto 
- zwiedzanie. Przejazd do Fatimy. Na trasie 
zwiedzanie Bragi - Bom Jesu - Kościół oraz 
barokowe schody. Przejazd do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

6 DZIEŃ 
Śniadanie przejazd do Batalha -zwiedzanie 
katedry - votum dziękczynnego za zwycię-
stwo nad Hiszpanią. Przejazd do Alcobaca 
- zwiedzanie klasztoru, przejazd do Nazare 
- nawiedzenie Sanktuarium Czarnej Madon-
ny. Powrót do Fatimy na kolacje i nocleg.

7 DZIEŃ 
Śniadanie. Przejazd do Obidos - zwiedzanie, 
spacer po murach obronnych.
Przejazd do Sintry - zwiedzanie Pałacu 
Pena. Przejazd na Cabo da Roca – najdalej 
wysunięty na zachód kraniec Europy. Prze-
jazd do Lizbony.
Obiadokolacja w centrum miasta, zakwate-
rowanie w hotelu, nocleg. 

8 DZIEŃ
Śniadanie, transfer na lotnisko. Wylot do 
Polski. Zakończenie pielgrzymki (transfer 
powrotny).

ŚWIADCZENIA:
- przelot na trasie Polska – Portugalia – 
Polska,
- wszystkie opłaty lotniskowe i paliwo-
we, 
- autokar portugalski na realizację pro-
gramu,
- 7 noclegów w hotelach i domach piel-
grzyma – pokoje 2-3 os. z łazienkami, 
- wyżywienie 2 razy dziennie wg progra-
mu,
- opieka pilota – przewodnika, 
- ubezpieczenie KL/NNW, 
- podatek VAT 

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów i przewodników miejscowych, 
- napojów do obiadokolacji,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie, 
- wydatków własnych, 
- opcjonalnie: transferu na/z lotnisko 
w Polsce,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego,
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpie-
czeń,

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 
**Grupa już od 15 osób.
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1 DZIEŃ 
Msza św. Podstawienie autokaru w wyzna-
czonym miejscu.
Przejazd do Świętej Góry Grabarki – prawo-
sławne centrum, zwiedzanie.
Przejazd na obiadokolacje i nocleg ok. Sejny. 

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd na Litwę - do Trok, zwie-
dzanie Zamku na Jeziorze Galve, zwiedzanie 
miasta m.in. Klasztor Bernardynów, Świąty-
nia Karaimska. Przejazd do Wilna, Msza św.
Przejazd do hotelu - zakwaterowanie, obia-
dokolacja i nocleg. 

3 DZIEŃ 
Śniadanie, zwiedzanie Wilna: Kaplica MB 
Ostrobramskiej –Msza św., Cerkiew św. Du-
cha - miejsce prawosławnych pielgrzymek 
do grobu Trzech Męczenników uznanych za 
świętych (jedna z najpiękniejszych cerkwi 
w Wilnie), Klasztor OO. Bazylianów, „Cela 
Konrada”, gdzie był więziony Adam Mickie-
wicz wraz z innymi filomatami, Kościół św. 
Kazimierza - patrona Litwy, Plac Ratuszowy, 
Kamienica Joanny Mickiewiczowej- ostatnie 
miejsce pobytu w Wilnie Adama Mickiewi-
cza (Msza Św. w Ostrej Bramie).
Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ 
Śniadanie, dalsze zwiedzanie Wilna.
Msza Św. w Wilnie, Cmentarz na Rossie, 
gdzie spoczywa wielu wybitnych Polaków, 
Pomnik A. Mickiewicza, Kościół św. Anny, 
Muzeum im. A. Mickiewicza, Kościół św. 
Piotra i Pawła - „perła baroku”, Wzgórze 
Trzech Krzyży - panorama starówki wileń-
skiej, Katedra Wileńska Św. Stanisława. 
Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Szawle, zwiedzanie 
Katedra św. Piotra i Pawła, przejazd do miej-
sca gdzie znajduje się Góra Krzyży, następ-
nie do Szydłowa (Sziluva) (miejsce objawień 
MB),  przejazd do Kowna, spacer po pięknej 
starówce i Placu Ratuszowym. Zwiedzanie: 
Katedry Piotra i Pawła z XV w., gotyckiej 
kamieniczki - Domu Perkuna, (Msza Św. 
w Kownie).
Obiadokolacja, nocleg w Kownie.

6 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd i Msza Św. w Sokółce 
- miejsce Cudu Eucharystycznego. Wyjazd 
w drogę powrotną. Powrót do miejsca wy-
jazdu. Zakończenie pielgrzymki. 

ŚWIADCZENIA:
- przejazd autokarem
- 5 noclegów w hotelach- pokoje 2 – 3 
os. z łazienkami
- wyżywienie 2 razy dziennie (5 śniadań, 
5 obiadokolacji)
- opieka pilota – przewodnika
- ubezpieczenie KL/NNW 
- przewodnik po Wilnie 
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- wydatków własnych 
- świadczeń nie wymienionych w ofercie
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów
- napojów do obiadokolacji
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego 
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń

*Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie.

BETA BUS
www.betabus.pl

WILNO 
GRABARKA – TROKI – WILNO – SZAWLE – KOWNO – SOKÓŁKA

6 DNI
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EKWADOR SANKTUARIA 
MARYJNE + WYSPY GALAPAGOS

QUITO – TERMAS PAPALLACTA – BANOS – CUENCA – CISNE –  
LOJA – WYSPY GALAPAGOS

9-14 DNI

1 DZIEŃ 
Zbiórka na lotnisku min. 2 godz. przed 
planowanym wylotem. Odprawa bile-
towa-bagażowa. Przelot do Ekwadoru.  
Lądowanie w stolicy, transfer do hotelu, za-
kwaterowanie. Spacer po starym mieście.  
Obiadokolacja, nocleg w hotelu.

2 DZIEŃ
Śniadanie. W tym dniu będziemy podróżo-
wać, na linii rezerwatu ekologicznego przy-
rody do Termas Papallacta - gorących źró-
deł (należy posiadać własny czepek i klapki, 
szlafroki wypożyczane), następnie przejazd 
do Banos - miejsca, gdzie znajduje się naj-
słynniejsza bazylika kantonu, której patron-
ką jest Matka Boża od Świętej Wody (Virgen 
de Agua Santa), czczona nie tylko w Ekwa-
dorze, ale również innych krajach Ameryki 
Płd. – Msza św. W tym dniu możliwość wy-
cieczki nad okoliczne wodospady w Banos. 
Możliwość relaksu na huśtawce na krańcu 
świata (fakultet). 
Obiadokolacja, nocleg w hotelu. 

3 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Cuenca. W tym dniu 
odwiedzimy Sanktuarium, które odwiedził 
również Jan Paweł II w 1985 r. Msza św. 
Cuenca to miasto, które jest trzecim co do 
wielkości miastem Ekwadoru, wpisane na 
listę UNESCO oraz Sanktuarium Archidiece-
zjalne pw. Chrystusa Cudotwórcy z Andaco-
cha - miejsce pielgrzymek.
Obiadokolacja, nocleg. 

4 DZIEŃ 
Śniadanie, a następnie przejazd na Mszę 
św. do Sanktuarium w Cisne najsłyniejszego 

w całym kraju, w którym znajduje się figurka 
Matki Bożej z Cisne - patronki imigrantów, 
to cel wielu pielgrzymów z Peru i Ekwadoru.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

5 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd na lotnisko, przelot do 
Quito, przylot do stolicy. 
Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Pa-
tronki Ekwadoru, Msza św. 
Obiadokolacja, nocleg.

6 DZIEŃ 
Śniadanie, Msza św.- Quito. Zwiedzanie ko-
lonialnej części miasta: plac i klasztor Św. 
Franciszka (założony przez franciszkanów 
w 1535 r., rzeźbienia barokowe, sklepienie 
mudejar, przyklasztorne muzeum przecho-
wuje dzieła sztuki z XVI w.), kościół La Com-
pañía (zbudowany przez jezuitów w roku 
1605 na planie krzyża łacińskiego, dekoro-
wany setkami kilogramów złota), Plac Nie-
podległości, Pałac Prezydencki, Pałac Arcy-
biskupi, bazylika Voto Nacional, panorama 
miasta ze wzgórza Panecillo (najwyższy 
punkt miasta, z którego rozciąga się widok 
na cześć kolonialną, połnocne i południowe 
Quito oraz na Aleję Wulkanów).
Obiadokolacja i nocleg. 

7 DZIEŃ 
Śniadanie, Quito- Wycieczka na równik, 
oddalony o ok. 20 km na północ od Quito 
(Mitad del Mundo), zwiedzanie muzeum 
Intiñan (w jęz. kiczua Droga słońca), gdzie 
można obserwować zjawiska występujące 
tylko na równiku.
Obiadokolacja, nocleg.

8 DZIEŃ
Śniadanie, przejście do Sanktuarium 
w Quito pożegnanie z Matką Bożą, Msza św. 
Transfer na lotnisko wylot do Polski.

9 DZIEŃ
Przylot, zakończenie pielgrzymki. 

UWAGA !
Wydłużając pielgrzymkę o 3-5 dni istnieje 
możliwość przelotu na Wyspy Galapagos. 
Długość pobytu na wyspach zależna jest od 
wskazówek i potrzeb grupy. 

8 DZIEŃ 
Transfer na lotnisko, przelot na wyspę artla 
(27 km2) na Galapagos (flora – kilka gatun-
ków kaktusów, drzewo „palo artl” i man-
growce). Przeprawa promem przez kanal ar-
tla na wyspę Santa Cruz (986 km2), drugą co 
do wielkości i najbardziej zaludnioną wyspę. 
Przejazd do miejscowości Puerto Ayora, naj-
większej na archipelagu. Zwiedzanie wyż-
szych partii wyspy, obserwowanie gigan-
tycznych żółwi Galapagos w ich naturalnym 
środowisku. Kolacja i nocleg w hotelu.

9 DZIEŃ 
Wyspy Galapagos

Msza św., a następnie śniadanie w hotelu. 
Transfer na jacht dzienny i rejs ok. na wyspę 
Seymour Norte, na wyspie obserwowanie 
lwów morskich, iguan lądowych i morskich 
i różnorodnych ptaków morskich. Lunch na 
jachcie i po południu jacht przemieszcza ok. 
na Playa Bachas w północnej części wyspy 
Santa Cruz, gdzie znajduje ok. plaża z białe-
go koralu – możliwość pływania, snorkelin-
gu i opalania. W okresie reprodukcji żółwi 
morskich można je tutaj oglądać z bliska, 
a w pobliskich stawach okresowo pojawiają 
ok. różowe flamingi. Kolacja i nocleg w ho-
telu.

10 DZIEŃ 
Wyspy Galapagos
Msza św., a następnie śniadanie w hotelu. 
Transfer na jacht dzienny i wycieczka ok. na 
wyspę Plazas o płaskiej powierzchni, utwo-
rzonej z bloków lawowych wydźwigniętych 
z dna morskiego; fauna iguan lądowych, 
lwów morskich, endemicznych krabów, 
ptaków (endemiczne mewy, endemicznych 
jaskółki, zięby Darwina, etc.). Ciekawy wy-
gląd nadaje wyspie roślina Sesuvium two-
rząca czerwony dywan w części wschodniej 
wyspy oraz liczne kaktusy. Lunch na jachcie 
i po południu Punta Carrión w północnej 
części wyspy Santa Cruz – możliwość snor-
kelingu i oglądania dużej ilości ryb tropikal-
nych, płaszczek i żółwi. Ok. 16-tej powrót 
do hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu.

12 DZIEŃ 
Wyspy Galapagos – Quito
Msza św., a następnie śniadanie w hotelu, 
wykwaterowanie z hotelu i później zwie-
dzanie Stacji Biologicznej Charles Darwin 
w Puerto Ayora, obserwowanie procesu 
hodowli żółwi Galapagos i różnych gatun-
ków tych gigantycznych zwierząt. Przejazd 
autobusem przez całą wyspę (ok. 1 godzi-
na) do kanału artla, przeprawa promem na 
wyspę artla, transfer na lotnisko i odlot do 
Quito. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy 
lotniska. 

13 DZIEŃ 
Msza św., a następnie śniadanie, transfer 
na lotnisko, odprawa biletowo – bagażowa. 
Wylot do Polski. 

14 DZIEŃ 
Przylot, zakończenie pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA:
- przelot Polska – Ekwador – Polska (mię-
dzylądowanie, możliwa realizacja wylotu 
z innych państw europejskich),
- opłaty lotniskowe i paliwowe,
- zakwaterowanie w hotelach - pokoje 2 
- 3 os. z łazienkami,
- wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania  
i obiadokolacje wg. programu, 
- opieka pilota – przewodnika,
- opieka duszpasterza,
- rezerwacje Mszy św., opłaty pielgrzyma 
obowiązkowe w miejscach nawiedzeń 
miejsc świętych, 
- ubezpieczenie KL/NNW,
- autokar na realizację programu w Ekwa-
dorze,
- podatek lokalny, opłaty meldunkowe 
i security w hotelach,
- napiwki, 
- podatek VAT,
- przeloty wewnętrzne, 

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji, 
- świadczeń nie wymienionych w ofercie
- wydatków własnych,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego,
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 
** Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie.
***Grupa już od 10 osób.
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W drodze życia, która jest wzrastaniem w doskonałości otrzymujemy przykład świadków – 
świętych, którzy w najdoskonalszy sposób zrealizowali miłość, wiernie naśladując Chrystusa.
Trudy pielgrzymki powinny być postrzegane przez zbawczą perspektywę. Każde dobrowolnie 
przyjęte doświadczenie, złączone z ofiarą Chrystusa, może przyczyniać się do posuwania na-
przód Bożego dzieła zbawienia. Stanowi zadośćuczynienie za grzechy, a równocześnie ofiarę 
upraszającą Boże miłosierdzie. Jest szansą dla samego pielgrzyma, ale też sposobnością składa-
nia duchowych ofiar w intencji innych osób.
W przypadku pielgrzymki Bóg sam budzi w człowieku pragnienie spotkania z Nim. Wy-
prowadza pielgrzyma z rodzinnego domu i pociąga swą łaską ku świętemu miejscu. 
Na pątniczym szlaku już teraz wędrujący doświadcza wypełniania się Bożych zamiarów wobec 
człowieka. Tu w intensywniejszy sposób przeżywa on Bożą obecność, otwiera się przed nim 
wielka szansa nawrócenia i odnowy wiary. Tak więc dążąc do ziemskiego sanktuarium, pątnik 
równocześnie szybszym krokiem zbliża się do definitywnego celu swej egzystencji. Człowiek 
doświadczany ziemskim życiem niejednokrotnie para się z jego problemami i przypomina błąka-
jącą istotę, poszukującą dróg wyjścia, odpowiedzi na egzystencjalne pytania. Pielgrzymka może 
stać się dlań wyjściem poza powszednie kłopoty. R. Häselhoff nazywa ją transcendowaniem co-
dzienności, które umożliwia odnajdywanie nowego sensu. Jest ona zatem nie tylko zwykłym fi-
zycznym odejściem z miejsca zamieszkania, bądź psychicznym oderwaniem się od powszednich 
spraw, ale szansą oddalenia, która stwarza warunki innego, nowego spojrzenia na życie. Samo 
bycie w drodze jest nie tylko odmiennym od codziennego doświadczeniem, ale jak przekonali-
śmy się wcześniej, aktem kultycznym, świętym przeżyciem, wyprowadzającym z profanum ku 
sacrum. Pielgrzymka staje się okazją dla głębszej medytacji nad swą wiernością Ewangelii, po-
wiedzielibyśmy okresem wielkiego rachunku sumienia. Jej wspomnienie będzie też w przyszło-
ści czynnikiem pobudzającym do refleksji nad wiernością Bogu.
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WŁOCHY 
MARIAZELL – PADWA – TURYN – MEDIOLAN – MAGENTA – 

LORETO – MONTE SANT’ANGELO – SAN GOVANNI ROTONDO – 
POMPEJE – MONTE CASSINO – RZYM – WATYKAN – ORVIETO –  

CASCIA –WENECJA – KAHLENBERG
9 DNI

1 DZIEŃ 
Podstawienie autokaru w wyznaczonym 
miejscu, pakowanie bagaży, wyjazd. 
Przejazd przez terytorium Czech i Austrii do 
Sanktuarium Maryjnego Mariazell - Msza 
św., a następnie przejazd do Włoch. Zakwa-
terowanie w hotelu w ok. Tarvisio, obiado-
kolacja, nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Padwy-Msza św. 
Nawiedzenie grobu wraz z Bazyliką św. An-
toniego, przejazd do Turynu, nawiedzenie 
katedry, w której przechowywany jest Ca-
łun Pana Jezusa. Obiadokolacja w mieście 
Turyn. Przejazd do hotelu ok. Mediolanu. 
Zakwaterowanie w godzinach późnowie-
czornych.

3 DZIEŃ 
Śniadanie, Przejazd do Magenty - miasta 
św. Berety Molli. Nawiedzenie bazyliki - 
miejsca chrztu i sakramentu małżeństwa 
świętej, Msza św. Przejazd na krótki postój 
w Mediolanie - nawiedzenie katedry.
Przejazd w okolice Wybrzeża Adriatyckiego. 
Obiadokolacja, nocleg. 

4 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Loreto - Msza św. 
w Sanktuarium Cudownego Domku w Lo-
reto, przejazd do Monte Sant’Angelo, na-
wiedzenie groty Archanioła Michała, prze-
jazd do San Govanni Rotondo, miejsca gdzie 
żył i pracował św. O. Pio, zwiedzanie miejsc 
związanych ze świętym. Obiadokolacja.
Dla chętnych (indywidualnie) udział w wie-
czornej modlitwie różańcowej przy grobie 
św. O. Pio.
Nocleg.

5 DZIEŃ 
Msza św. Śniadanie, przejazd do Pompei, do 
Bazyliki Matki Bożej Różańcowej, zwiedza-
nie, a następnie przejazd na Monte Cassino, 
modlitwa na cmentarzu polskim, zwiedzanie 
Opactwa Benedyktyńskiego. Przejazd do 
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

6 DZIEŃ 
Śniadanie, nawiedzenie bazyliki św. Pawła 
za Murami, przejazd do Watykanu, nawie-
dzenie Bazyliki św. Piotra - Msza św. Nawie-
dzenie bazyliki Santa Maria Maggiore.
Przejazd ok. Orvieto - nawiedzenie kaplicy 
Cudu Eucharystycznego w Orvieto.
Obiadokolacja, nocleg.

7 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do miasta św. Rity - 
Casci, nawiedzenie sanktuarium, przejazd 
do Asyżu - zwiedzanie miejsc związanych 
z św. Franciszkiem i św. Klarą - Msza św.
Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu 
na Wybrzeżu Adriatyckim. Nocleg.

8 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Fusiny - rejs stat-
kiem, zwiedzanie Placu św. Marka w We-
necji -nawiedzenie bazyliki wraz z grobem 
ewangelisty - Msza św. Przejazd na nocleg 
do Tarvisio.
Obiadokolacja, nocleg.

9 DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu prze-
jazd do Polski, po drodze postój w Wied-
niu - Msza św. na Kahlenbergu, przyjazd 
do miejsca wyjazdu w godzinach późnowie-
czornych/nocnych. Zakończenie pielgrzym-
ki.

ŚWIADCZENIA:
- przejazd autokarem, 
- 8 noclegów w hotelach 3***  pokoje 2, 
3 osobowe z łazienkami i domach piel-
grzyma
- wyżywienie 2 razy dziennie  (8 śniadań, 
8 obiadokolacji),
- ubezpieczenie KL, NNW,
- opieka pilota - przewodnika,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów 

i przewodników miejscowych,
- komunikacji miejskiej w Rzymie,
- przepłynięcia statkiem z/do Fusina,
- wydatków własnych,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego, 
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 

BETA BUS
www.betabus.pl
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WŁOCHY 
PADWA – LA VERNA – LORETO – MANOPELLO – LANCIANO –  

SAN GOVANI ROTONDO – MONTE SANT’ ANGELO –  
POMPEJE – MONTE CASSINO – RZYM – WATYKAN –  

SAN PIETRO DELLA LENCA – CASCIA – GRECCIO – RIVOTORTO –  
ASYŻ – MARIA WÖRTH

10 DNI

1 DZIEŃ 
Wyjazd z wyznaczonego miejsca w godz. 
nocnych/wczesnorannych.
Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 
Przyjazd do Padwy, nawiedzenie Sanktu-
arium św. Antoniego - Msza św. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do La Verna - miejsca 
otrzymania stygmatów św. Franciszka, prze-
jazd do Loreto - nawiedzenie Sanktuarium 
Domku Matki Bożej – Msza św.
Obiadokolacja i nocleg.

3 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Manopello- miejsca 
gdzie znajduje się Vero Nica – cudowne 
oblicze, a następnie przejazd do Lanciano - 
miejsce Cudu Eucharystycznego (Msza św.), 
kolejno do San Giovanni Rotondo – nawie-
dzenie Sanktuarium Św. Ojca Pio. 
Obiadokolacja i nocleg

4 DZIEŃ 
Śniadanie, Przejazd do Monte Sant’Angelo – 
Sanktuarium Michała Archanioła - Msza św. 
Przejazd do Pompei - nawiedzenie Sanktu-
arium M. Bożej Różańcowej, przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

5 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd na Monte Cassino – 
zwiedzanie Cmentarza Żołnierzy Polskich, 
Opactwa Benedyktyńskiego. Przejazd do 
Rzymu, zwiedzanie: Koloseum - z zewnątrz, 

spacer Fuori Imperiali, wzdłuż Forum Roma-
num(bez wejścia), Forum Trajana, Kolumna 
Trajana (bez wejścia) do Kapitolu, kościół 
S.M. In Araccelli (w przypadku otwarcia), 
Plac Wenecki wraz z pomnikiem Wiktora 
Emanuela II - Ołtarz Ojczyzny. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

6 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd na Audiencję Generalną 
(przy pobycie Ojca Świętego w Watykanie), 
a następnie dalsze zwiedzanie Rzymu: Place 
i Fontanny - Plac Navona, Panteon (z ze-
wnętrz), Fontanna di Trevi, Hiszpański Plac 
i Schody. Na trasie przejścia w przypadku 
otwarcia kościołów: kościół św. Ludwika 
Francuskiego, kościół św. Ignacego Loyoli. 
Całość trasy to około 3 godzinny spacer. 
Kolejno nawiedzenie bazylik: Santa Maria 
Maggiore, św. Jana na Lateranie, Święte 
Schody, Pawła za Murami. Proponowana 
Msza św. w kościele św. Alfonsa, gdzie znaj-
duje się oryginał Cudownego Obrazu M.B. 
Nieustającej Pomocy. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

7 DZIEŃ 
Śniadanie, Msza św. w Watykanie 
godz.07:10, nawiedzenie Grobu św.Jana 
Pawła II. Nawiedzenie Bazyliki św. Piotra, 
wraz z Grotami Watykańskimi, a następnie 
przejazd do San Pietro della Lenca - Sank-
tuarium św. Jana Pawła II, przejazd do Casci 
- miasta św. Rity. Obiadokolacja i nocleg.

8 DZIEŃ
Śniadanie, nawiedzenie Sanktuarium św. 
Rity - Msza św., a następnie przejazd do 

ŚWIADCZENIA:
- przejazd autokarem,
- 9 noclegów w hotelach 3*** pokoje 2, 
3 osobowe z łazienkami i domach piel-
grzyma,
wyżywienie 2 razy dziennie wg. progra-
mu,
- ubezpieczenie KL, NNW,
- opieka pilota - przewodnika,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  
i przewodników miejscowych,
- komunikacji miejskiej w Rzymie,
- wydatków własnych,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego, 
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 

miejsc związanych ze św. Franciszkiem - 
Greccio, Rivotorto, Asyż. 
Przejazd do Asyżu zwiedzanie Santa Maria 
degli Angeli wraz z Porcjunkulą, Bazylika św. 
Franciszka - Msza św. spacer do kościoła św. 
Klary. Obiadokolacja i nocleg.

9 DZIEŃ
Śniadanie, Mszę św., W tym dniu dalsze 
zwiedzanie Asyżu, jeżeli program nie zosta-
nie zrealizowany w dniu poprzednim. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg.

10 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd na Mszę świętą do Ma-
ria Wörth - Sanktuarium Maryjnego i po-
wrót do Polski. Przyjazd do miejsca wyjazdu. 
Zakończenie pielgrzymki.

BETA BUS
www.betabus.pl
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WŁOCHY – SYCYLIA –  
MALTA – WATYKAN 

MANOPELLO – LANCIANO – SAN GIOVANNI ROTONDO – 
MONTE SANT’ ANGELO – MONTE VERGINE – KATANIA – SYRAKUZY – MALTA –  

PALERMO – MONREALE – NEAPOL – POMPEJE – WATYKAN – RZYM
14 DNI

1 DZIEŃ 
Spotkanie w ustalonym miejscu. 
Przejazd w kierunku Czech i Austrii. Wie-
czorem zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Loreto. Msza św. 
przejazd do Manopello - miejsca przecho-
wywania świętej relikwii Vero Nica, a na-
stępnie do Lanciano - miejsca cudu eu-
charystycznego. Przejazd do San Giovanni 
Rotondo - miasta św. Ojca Pio. Zakwatero-
wanie, obiadokolacja i nocleg.

3 DZIEŃ 
Śniadanie, nawiedzanie miejsc związanych 
z św. O.Pio oraz zwiedzanie Monte Sant’ 
Angelo. Msza św. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ 
Śniadanie, Msza Św. przejazd do Sank-
tuarium Matki Bożej na Monte Vergine. 
Nawiedzenie Opactwa Wilhellmianów, 
a następnie przejazd w kierunku Sorrento, 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.

5 DZIEŃ 
Śniadanie, Msza Św. Przejazd na południe 
Italii, przeprawa promowa z Villa San Gio-
vanni do Messyny, nazywanej „kluczem do 
Sycylii”. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy 
Katanii, obiadokolacja, nocleg.

6 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd na Audiencję General-
ną. Śniadanie, zwiedzanie Katanii z grobem 
św. Agaty. Następnie Syrakuzy, jedno z naj-
większych i najpiękniejszych miast Sycylii 
założone przez Koryntian w VIII w. p.n.e, 
gdzie urodziła się i zmarła śmiercią męczeń-
ską św. Łucja, patronka miasta. Nawiedzenie 
Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej. Msza 
Św. Zwiedzanie starego miasta mieszczące 
się na wyspie Ortiga: katedra wybudowana 
na fundamentach świątyni Ateny oraz Fon-
tanna Aretusa. Obiadokolacja, nocleg.

7 DZIEŃ 
Śniadanie, podróż na Maltę. Po zaokręto-
waniu na prom przepłynięcie na Wyspę św. 
Pawła. Zobaczymy Zatokę i miejsce, gdzie 
rozbił się statek wiozący św. Pawła na pro-
ces do Rzymu. Zwiedzanie stolicy wyspy 
Vallety, Msza Św. Spacer po centrum mia-
sta: katedra św. Jana, kościół św. Pawła Roz-
bitka, Zakwaterowanie w hotelu, obiadoko-
lacja, nocleg.

8 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do dawnej stolicy Malty 
– Mdiny, nazywanej „milczącym miastem”. 
Msza Św. Zwiedzanie miasta Rabat, a w nim 
kościół św. Pawła, wybudowany nad grotą 
w której mieszkał św. Paweł podczas pobytu 
na wyspie
Powrotny rejs na Sycylię. Obiadokolacja, 
nocleg w hotelu w okolicy Katanii.

9 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Palermo, stolicy Sy-

ŚWIADCZENIA:
- przejazd autokarem,
- 12 noclegów w hotelach 3*** pokoje 2, 
3 osobowe z łazienkami i domach piel-
grzyma
- wyżywienie 2 razy dziennie wg. progra-
mu
- ubezpieczenie KL, NNW,
- opieka pilota - przewodnika,
- podatek VAT,

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, 

i przewodników miejscowych,
- komunikacji miejskiej w Rzymie,
- wydatków własnych, 
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego, 
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 

cylii, miasta rodzinnego św. Rozalii, pustel-
nicy. Zwiedzanie starego miasta wraz z ka-
tedrą. Msza Święta. Przejazd do Montreale, 
zwiedzanie „złotej” katedry. Zakwaterowa-
nie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

10 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd w kierunku Zatoki Ne-
apolitańskiej. Msza Św. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

11 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd w kierunku Neapolu. 
Zwiedzanie Neapolu: katedry z relikwiami 

św. Januarego – patrona miasta. Przejazd do 
Pompei, nawiedzenie Sanktuarium M.B. Ró-
żańcowej Przejazd na obiadokolację i nocleg 
w okolicy Rzymu.

12 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Watykanu, zwiedza-
nie Bazyliki św. Piotra w raz z kaplicą grobu 
św. Jana Pawła II, nawiedzenie Grobu św. 
Jana Pawła II. Spacer ulicami Rzymu baro-
kowego: Plac Navona, Panteon, Fontanna di 
Trevi, Hiszpański Plac Hiszpańskie Schody 
oraz Rzym Antyczny: spacer do Koloseum, 
Forum Romanum, Kapitol. Obiadokolacja, 
nocleg. 

13 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie Rzymu (bez autoka-
ru): Bazylika św. Pawła za Murami, Jana na 
Lateranie, S. M. Maggiore. 
W godzinach popołudniowych wyjazd do 
kraju.

14 DZIEŃ
Przyjazd do miejsca wyjazdu, zakończenie 
pielgrzymki.

BETA BUS
www.betabus.pl
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WŁOCHY – RZYM 
7 DNI

1 DZIEŃ 
Spotkanie w wyznaczonym miejscu na lot-
nisku Warszawa - Modlin (lub inne lotniska 
w Polsce) na dwie godziny przed planowa-
nym wylotem. Wylot liniami Rayanair, przy-
lot lotnisko Rzym - Ciampino. Transfer do 
hotelu na nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Watykanu – udział 
w Audiencji Generalnej. Po południu spa-
cer i program Place i Fontanny Rzymu: Plac 
Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac 
Hiszpański ze słynnymi schodami, Piazza 
del Popolo.
Obiadokolacja i nocleg. 

3 DZIEŃ 
Śniadanie w formie suchego prowian-
tu, przejazd do Rzymu na Mszę św. 
o godz.07:10 przy Grobie św. Jana Pawła 
II. Nawiedzenie trzech z czterech Bazylik 
Większych: Santa Maria Maggiore, Jana na 
Lateranie (Święte Schody), Pawłą za Mu-
rami, a następnie zwiedzanie: Katakumby, 
kościół św. Alfonsa, w którym znajduje się 
oryginał Cudownego Obrazu M.B. Nieusta-
jącej Pomocy. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ 
Śniadanie, zwiedzanie Watykanu - Bazylika 
św. Piotra wraz z Grobem św. Jana Pawła II. 
Czas wolny. Po południu zwiedzanie miasta: 
Rzym Antyczny – Koloseum (z zewnątrz), 
Forum Romanum (z zewnętrz), Plac Wenec-
ki, Ogród Pomarańczy, kościół św. Sabiny, 
posiadłości maltańskie - ”Rzym przez dziur-
kę od klucza”. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Watykanu, udział 
w Audiencji Generalnej. Zwiedzanie Zaty-
brza - kościół M.B. Zatybrzańskiej. Obiado-
kolacja, nocleg.

6 DZIEŃ 
Śniadanie, wyjazd do Asyżu – miasta św. 
Franciszka. Powrót do Rzymu na obiadoko-
lację i nocleg.

7 DZIEŃ 
Śniadanie, w tym dniu powrót do kraju - 
wylot o godz. 17:30 z lotniska Ciampino, 
przylot do Warszawy godz.19:00. Rozkład 
godzin lotów zależny od lotniska w Polsce. 

ŚWIADCZENIA:
- przelot na trasie Polska – Rzym – Polska
- opłaty lotniskowe, 
- 6 noclegów w hotelach 3*** pokoje 2, 
3 osobowe z łazienkami i domach piel-
grzyma,
- wyżywienie 2 razy dziennie wg. progra-
mu,
- ubezpieczenie KL, NNW,
- opieka pilota - przewodnika,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  
i przewodników miejscowych,
- komunikacji miejskiej w Rzymie,
- wydatków własnych, 
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego, 
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 
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DZIEŃ 1
Spotkanie w wyznaczonym miejscu w godz. 
wczesnorannych, przejazd w kierunku Ser-
bii. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie przejazd do Filippi, pierwszego 
miasta europejskiego, w którym Ewangelię 
głosił Św. Paweł. Zobaczymy również miej-
sce nad pobliską rzeczką Angista, gdzie św. 
Paweł udzielił pierwszego w Europie chrztu. 
Msza Święta. Przejazd do hotelu w Kavali – 
dawnego Neapoli, portu do którego z Azji 
przypłynął św. Paweł. Obiadokolacja, noc-
leg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie Salonik: Bazylika 
św. Demetriusza – największy kościół Gre-
cji, słynną Biała Wieża, Łuk Triumfalny Ga-
leriusza, Rotunda. Przejazd do Werii czyli 
starożytnej Berei. W tym mieście św. Paweł 
ukrył się przed Żydami z Salonik. Msza Św. 
w kaplicy gdzie święty Paweł nauczał. Obia-
dokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4
Msza Św. Śniadanie, a następnie wyjazd 
w kierunku Meteorów. Zobaczymy słyn-
ne klasztory prawosławne „zawieszone 
w chmurach”, spośród których najstarsze 
powstały w IX w. Powrót do hotelu, obiado-
kolacja, nocleg.

DZIEŃ 5
Msza Św. Śniadanie, wyjazd do Delf – miej-
sca szczególnego dla starożytnych Greków. 
Zwiedzanie: ruiny pogańskiego sanktuarium 
Apollina, w którym Pytie przepowiadały 
przyszłość, Termopile – miejsce słynnej bi-
twy z Persami. W godzinach wieczornych 
przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6
Msza Św. Śniadanie, przejazd do Aten. Zwie-
dzanie m.in. Wzgórze Akropolu, Areopag – 
miejsce słynnej mowy św. Pawła, Stadion 
Olimpĳski, Parlament. Przejazd na półwysep 
Peloponez. Zakwaterowanie w hotelu, obia-
dokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7
Msza św. Śniadanie. Całodniowy wypoczy-
nek, plażowanie. Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ 8
Śniadanie, zwiedzanie Myken i słynny grób 
Agamemnona. Przejazd do Koryntu – miej-
sca, gdzie św. Paweł przebywał półtora 
roku. Msza Św. w ruinach Koryntu, w pobli-
żu miejsca, gdzie nauczał Święty. Przejazd 
do Nafplion, miasta będącego pierwszą sto-
licą nowożytnej Grecji. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 9
Śniadanie przejazd do Patras. Zwiedzanie: 
kościół Św. Andrzeja z relikwiami aposto-
ła, wzniesiony w miejscu jego męczeńskiej 
śmierci. Msza Św. Następnie przejazd do 
portu i wypłynięcie w kierunku Brindisi 
(ewentualnie Bari lub Wenecji). Nocleg na 
promie.

DZIEŃ 10
Przypłynięcie do portu włoskiego, przejazd 
do Polski. 

DZIEŃ 11
Dzień przejazdu do Polski i zakończenia 
pielgrzymki zależny od portu przypłynięcia 
z Grecji. 

ŚWIADCZENIA:
- przelot na trasie Polska – Rzym – Polska
- opłaty lotniskowe, 
- 6 noclegów w hotelach 3*** pokoje 2, 
3 osobowe z łazienkami i domach piel-
grzyma
- wyżywienie 2 razy dziennie wg. progra-
mu
- ubezpieczenie KL, NNW,
- opieka pilota - przewodnika,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  
i przewodników miejscowych,
- komunikacji miejskiej w Rzymie,
- wydatków własnych, 
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego, 
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie.
** Możliwość realizacji pielgrzymki sa-
molotowej. 

GRECJA 
FILIPPI – SALONIKI – WERIA – METEORY – DELFY – 

TERMOPILE – ATENY – MYKENY – KORYNT – NAFPLION – PATRAS 
11 DNI

BETA BUS
www.betabus.pl
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ŚWIADCZENIA:
- przelot na trasie Polska – Turcja – Pol-
ska (możliwy jest wylot z Krakowa, Ka-
towic, Warszawy, Poznania i innych lot-
nisk),
- opłaty lotniskowe, 
- 10 noclegów w hotelach 3*** pokoje 2, 
3 osobowe z łazienkami i domach piel-
grzyma,
- wyżywienie 2 razy dziennie wg. progra-
mu,
- ubezpieczenie KL, NNW,
- opieka pilota - przewodnika,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- wycieczek fakultatywnych (rejs po Bos-
forze: około 26 euro/os., noc Kapadocka: 
około 26 euro/os.),
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów i przewodników miejscowych ok.95 
euro os,
- wizy tureckiej ok. 15 EUR/os lub 20 
USD/os,
- wydatków własnych, zwyczajowych 
napiwków, 
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego, 
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 

TURCJA 
ANTALYA – KONYA – KAPADOCJA – STAMBUŁ – PERGAMON –  

EFEZ – PAMUKKALE – HIERAPOLIS – ALANYA – ANTALYA
11 DNI

DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku na 2 h przed wylotem 
lub wyjazd grupy autokarem z ustalonego 
miejsca. Po odprawie paszportowo-baga-
żowej wylot do Antalyi. Przylot. Przejazd 
do hotelu -zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Konya. Zwiedzanie 
Konya, dawnego Ikonium (szlak św. Pawła), 
ważnego religijnego centrum życia islamu 
- Muzeum Mevlany, dawny klasztor wirują-
cych derwiszów. Msza Św. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicy Kapadocji.

DZIEŃ 3
Śniadanie i zwiedzanie Kapadocji, krainy 
słynącej z baśniowego krajobrazu. Zwiedza-
nie: podziemne miasto Kaymakli, Dolina Go-
reme z wczesnochrześcijańskimi kościołami, 
Dolina Gołębi, wizyta w pracowni onyksu, 
pokaz produkcji tradycyjnej ceramiki kapa-
dockiej w Avanos, zamek Uchisar. Msza Św. 
Kolacja i nocleg w Kapadocji. (Fakultatyw-
nie - Noc Kapadocka”z pokazami tańców 
wirujących derwiszów i tańców z różnych 
regionów).

DZIEŃ 4
Śniadanie i wizyta w pracowni tradycyjnych 
kapadockich dywanów. Przejazd na kolację 
i nocleg do Istambułu (ok. 800 km).

DZIEŃ 5
Śniadanie. Zwiedzanie Stambułu: Pałac Top-
kapi, Hagia Sofia, Błękitny Meczet, Wielki 
Kryty Bazar, Bazylika św. Jerzego - siedzi-
ba Bartłomieja I Ekumenicznego Patriarchy 
Konstantynopola. Fakultatywny rejs po cie-
śninie Bosfor oddzielającej dwa kontynenty 
Europę i Azję - dodatkowo płatny. Kolacja, 
nocleg w Istambule.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd w kierunku Efezu. Po 
drodze postoj w Pergamonie (jeden z sied-
miu kościołów Apokalipsy świętego Jana). 
Msza Św. po zakończonym zwiedzaniu prze-
jazd w kierunku Efezu. Wieczorem zakwate-
rowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7
Śniadanie, zwiedzanie Efezu. Nawiedze-
nie Domu Matki Bożej, w którym spędziła 
ostatnie lata życia oraz Bazyliki św. Jana, 
gdzie znajduje się zgodnie z tradycją grób 
Apostoła. Zwiedzanie ruin starożytnego 
Efezu, najlepiej zachowanego antycznego 
miasta, w którym przez ponad 2 lata nauczał 
św. Paweł, z ruinami kościoła Matki Bożej 
(jeden z siedmiu kościołów Apokalipsy św. 
Jana). Msza Św. Przejazd do Pamukkale 
i starożytnego Hierapolis. Kolacja i nocleg 
w hotelu w Pammukale.

DZIEŃ 8/9/10
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Prze-
jazd do Alanyi. Wypoczynek, plażowanie. 
Zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie 2 
razy dziennie. 

DZIEŃ 11
Śniadanie (ew. lunch packiet). Transfer na 
lotnisko, przelot do Polski. Zakończenie piel-
grzymki. Transfer do miejsca wyjazdu. 
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1 DZIEŃ
Wyjazd z wyznaczonego miejsca, w godz. 
wczesnorannych. Przejazd przez terytorium 
Węgier do Rumunii. Zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie stolicy Siedmiogrodu 
Alba Iulia (romańsko-gotycka katedra kato-
licka, w której znajdują się nagrobki Izabeli 
Jagiellonki i jej syna Jana Zygmunta Zapolyi). 
Msza św. Przejazd do Obzoru, po drodze 
zwiedzanie klasztoru Cozia- perły architek-
tury prawosławnej.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Turcji wzdłuż bułgar-
skiego wybrzeża Morza Czarnego. 
Przeprawa promowa przez cieśninę Darda-
nele leżącą między Półwyspem Bałkańskim, 
a Azją. Msza św.
Obiadokolacja i nocleg w okolicy.

4 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie Turcji: Troja, Msza św.
Przejazd na Riwierę Egejską na obiadokola-
cję i nocleg. 

5 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd na całodniową wy-
cieczkę do Selcuku, Efezu (miejsce pobytu 
św.Pawła) i Meryemany: zwiedzanie m.in.
słynnej Drogi Arkadyjskiej, gdzie do dziś 
jest czynny amfiteatr na ok. 25000 osób, 
w któym nauczał św.Paweł (Listy do Efezjan) 
oraz doskonale zachowane ruiny całego 
miasta z przepiękną, fasadą Biblioteki Cel-

susa. Meryemana - miejsce, w którym ostat-
nie lata swego życia spędziła pod opieką 
Św. Jana Matka Boża. Miejsce to jako jedno 
z najważniejszych sanktuariów maryjnych 
odwiedził Papież Jan Paweł II. Selcuk - ruiny, 
wspaniałej niegdyś bazyliki zbudowanej nad 
z grobowcem Św. Jana Ewangelisty. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

6 DZIEŃ
Śniadanie, całodzienny wypoczynek nad 
Morzem Egejskim, obiadokolacja, nocleg 
w hotelu.

7 DZIEŃ
Msza św. Śniadanie, przejazd do Pamukkale, 
po drodze zwiedzanie Miletu - antycznego 
miasta filozofów. Następnie starożytne Hie-
rapolis- miejsce śmierci św. Filipa, zwiedza-
nie m.in.: antyczne sanatorium, amfiteatr, 
spacer po kaskadach wapiennych zwanych 
„Bawełnianym Zamkiem”. Tuż obok znajdują 
się ruiny Laodycei (miasta sadu) kolejnego 
z siedmiu kościołów z Apokalipsy wg Św. 
Jana oraz Kolosy (listy do Kolosan).
Obiadokolacja i nocleg. 

8 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd na krótkie zwiedzanie 
Konyi – starożytnego Ikonium, które rów-
nież odwiedził Św. Paweł. Dziś miasto jest 
ważnym centrum religijnym, siedzibą i miej-
scem spoczynku założyciela słynnego Klasz-
toru Zakonu Derwiszów Mevlany. Dalszy 
przejazd do Mersin, w okolice Tarsu- miejsca 
urodzin Św. Pawła. Msza św. Obiadokolacja 
i nocleg.

ŚWIADCZENIA:
- przejazd autokarem,
- opłaty lotniskowe, 
- 13 noclegów w hotelach 3*** pokoje 2, 
3 osobowe z łazienkami i domach piel-
grzyma,
- wyżywienie 2 razy dziennie wg. progra-
mu,
- ubezpieczenie KL, NNW,
- opieka pilota - przewodnika,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  
i przewodników miejscowych,
- wydatków własnych, 
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego, 
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 

SZLAKAMI ŚW. PAWŁA 
ALBA IULIA – COZIA - OBZOR – TROJA – SELCUK – EFEZ –  

MERYEMANA – PAMUKKALE – MILET – HIERAPOLIS –  
LAODYCEA – KOLOSY – IKONIUM – MEVLANA - MERSIN –  

TARS – KAPADOCJA – STAMBUŁ – SOFIA
14 DNI

9 DZIEŃ
Msza św. Śniadanie, przejazd do Tarsu- ro-
dzinnego miasta Apostoła Narodów – Św. 
Pawła. Następnie przejazd do Kapadocji 
i zwiedzanie jednego z podziemnych miast 
Kaymakli lub Derinkuju drążonych przez 
tysiąclecia w tufie wulkanicznym. Miasto 
składa się z wielu tuneli i pomieszczeń, 
w których miejscowa ludność chroniła się 
w czasie wojen, niekiedy na długie miesiące. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

10 DZIEŃ
Śniadanie i zwiedzanie Kapadocji, krainy 
słynącej z baśniowego krajobrazu. Zwie-
dzanie: Dolina Goremez wczesnochrześci-
jańskimi kościołami, Dolina Gołębi, wizyta 

w pracowni onyksu, pokaz produkcji tra-
dycyjnej ceramiki kapadockiej w Avanos, 
zamek Uchisar. Msza Św. Obiadokolacja 
i nocleg. 
(Fakultatywnie – „Noc Kapadocka” z poka-
zami tańców wirujących derwiszów i tańców 
z różnych regionów).

11 DZIEŃ
Msza św. Śniadanie i wizyta w pracowni tra-
dycyjnych kapadockich dywanów. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg do Istambułu (ok. 
800 km).

12 DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Stambułu: Pałac Top-
kapi, Hagia Sofia, Błękitny Meczet, Wielki 

Kryty Bazar, Bazylika św. Jerzego - siedzi-
ba Bartłomieja I Ekumenicznego Patriarchy 
Konstantynopola. Fakultatywny rejs po cie-
śninie Bosfor oddzielającej dwa kontynenty 
Europę i Azję - dodatkowo płatny. Obiado-
kolacja i nocleg. 

13 DZIEŃ
Msza św. Śniadanie, przejazd do Sofii, stoli-
cy Bułgarii zwiedzanie miasta, obiadokolacja 
i nocleg. 

14/15 DZIEŃ
Śniadanie (lunch packiet), przejazd przez te-
rytorium Serbii i Węgier do Polski, przyjazd 
w godz. nocnych.

BETA BUS
www.betabus.pl
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ŚWIADCZENIA:
- przejazd autokarem,
- opłaty lotniskowe,
- 14 noclegów w hotelach 3*** pokoje 
2, 3
osobowe z łazienkami i domach pielgrzy-
ma, na promie
- wyżywienie 2 razy dziennie wg. progra-
mu,
- ubezpieczenie KL, NNW,
- opieka pilota - przewodnika,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów
i przewodników miejscowych,
- wydatków własnych,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego,
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany
na życzenie.
* Możliwość realizacji pielgrzymki samo-
lotowej.
 

SZWECJA-NORWEGIA- 
FINLANDIA

15 DNI

DZIEŃ 1
Przejazd z wyznaczonego miejsca do Świ-
noujścia. Przeprawa promowa do Ystadt 
lub Trelleborga (na promie możliwość kabin 
i posiłków - kolacja i śniadanie).

DZIEŃ 2
Przejazd do stolicy Norwegii - Oslo - zwie-
dzanie miasta m.in. Ratusza, gdzie wręczane 
są Pokojowe Nagrody Nobla, Parku Vigelan-
da. Muzeum Łodzi Wikingów, a może Mu-
zeum Statku Fram, spacer po centrum mia-
sta na trasie - Teatr, Parlament, Uniwersytet, 
Pałac Królewski.
Msza Święta w Katedrze Św. Olafa, przejazd 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 3
Śniadanie. Ruiny Kościoła Mariankirka - tu-
taj znajduje się początek szlaku
pielgrzymkowego do Nidaros (643 km), ru-
iny Katedry w Hamar. Przejazd wzdłuż J. 
Mjosa do Lillahamer, m.in. skocznie narciar-
skie.
Dalszy przejazd Doliną Gudbrandsdalen 
opisaną przez Ibsena do Donbas na obia-
dokolację i nocleg. Dolina to także główny 
teren chrystianizacji - Św. Olaf nawracał 
miejscową ludność.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Opp-
dal, pod kościołem z XVII w. - ka-
mień milowy - 153 km do Nidaros.  
Dalsza przejazd do Trondheim. Spacer po 
zabytkowej dzielnicy.
Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Zwiedzanie Katedry Nidaros  
z 1152 r. - miejsca pielgrzymek, kościół ko-
ronacyjny królów Norwegii. Przejazd do Kri-

stiansund. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Stiklestad - kosciół św.Olafa, 
skansen, miejsce bitwy gdzie zginął Olaf. 
Namsen Lakseakwarium - zapora, elektrow-
nia, przepławka dla łososi (wstęp dodatko-
wo płatny). Kolacja i nocleg w Szwecji: Tar-
naby lub w Moirana.

DZIEŃ 7
Śniadanie. Przekraczamy Koło Podbieguno-
we.
Kobbelv - wodospad, przeprawa promowa 
Skutvik - Svolvar. Nocleg i kolacja na Lo-
fotach.

DZIEŃ 8
Śniadanie. Najciekawsze miejsca na Lo-
fotach. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 9
Śniadanie. Przejazd do Narwiku - Cmenta-
rze, na których znajdują się kwatery żołnie-
rzy polskich. Pomnik „GROMU”. 
Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 10
Śniadanie. Przejazd do Alty, postoje w punk-
tach widokowych. 
Alta - Muzeum Rytów Skalnych (wstęp do-
datkowo płatny).
Hammerfest - kolacja i nocleg.

DZIEŃ 11
Śniadanie. Wycieczka fakultatywna - rejs 
- oglądanie na wysepkach fauny morskiej 
m.in. ptaków. Przejazd w kierunku Nordkap-
pu.
Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. 
Około 22.00 wyjazd na Nordkapp (Centrum 

Turystyczne - dodatkowo płatny wjazd).
Powrót do hotelu około godziny 1.00 
w nocy.

DZIEŃ 12
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, prze-
jazd do Finlandii.
Sondankyla - kościół z 1689, gdzie raz do 
roku spotykali się Lapończycy. Rovaniemi - 
kolacja i nocleg.

DZIEŃ 13
Śniadanie. Zwiedzanie Wioski Świętego Mi-
kołaja. Oulu - spacer po „Białym Mieście”. 
Joutsa - obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 14
Śniadanie. Przejazd do fińskiego „Zakopa-
nego” - Lahti -skocznie narciarskie. Helsinki 
- zwiedzanie z przewodnikiem. Przejazd do 
Turku – katedra. Zakwaterowanie na promie 
płynącym całą noc do Sztokholmu. Na pro-
mie kolacja i śniadanie.

DZIEŃ 15
Sztokholm – zwiedzanie miasta.
Przejazd do Nynashamn. Przeprawa promo-
wa do Gdańska. Na promie kolacja, nocleg 
i śniadanie.Powrót do miejsca wyjazdu, za-
kończenie pielgrzymki. 

BETA BUS
www.betabus.pl
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„Pielgrzymowanie to znacznie więcej aniżeli zwiedzanie i poznawanie interesujących oraz waż-
nych zabytków i miejsc. Jest to równie fascynująca wyprawa w głąb samego siebie, pole- gająca 
na odważnym i cierpliwym zgłębianiu najskrytszych zakamarków własnego wnętrza(...). Ziemia 
Święta umożliwia szczególne pielgrzymowanie. Udając się do niej podróżujemy nie tylko do 
konkretnych miejsc, lecz do całej tej Ziemi, bo jej dzieje i atmosfera duchowa stanowią niezby-
walne korzenie naszej chrześcijańskiej tożsamości(...). Ziemia Święta żyje w nas na długo przed-
tem, zanim ją zobaczymy. Karmieni obydwoma częściami Biblii, Starym i Nowym Testamentem, 
wiemy o niej sporo. Im doświadczenie wiary jest głębsze, tym większy jest głód poznawania jej 
realiów”.

Ks. Waldemar Chrostowski

S.Markowski, kard.F.Macharski, ks.W.Chrostowski, Ziemia Zbawiciela, Wydawnictwo AA, 2000
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1 DZIEŃ 
Podstawienie autokaru w wyznaczonym 
miejscu, przejazd na lotnisko lub spotkanie 
w wyznaczonym miejscu na lotnisku na min. 
2-3 h przed odlotem. Msza św. przed wy-
jazdem lub w kaplicy lotniskowej. Odlot do 
Tel Awiwu. Przylot, przejazd do hotelu na 
zakwaterowanie i obiadokolację. 

2 DZIEŃ
Śniadanie, Przejazd na Górę Tabor - Sanktu-
arium Przemienienia (Msza św.), Hajfa, Góra 
Karmel - sanktuarium Stella Maris. Kana Ga-
lilejska - odnowienie przyrzeczeń małżeń-
skich. Przejazd do Nazaretu. Grota i bazyli-
ka Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

3 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie: Góra 
Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: Kościół 
Rozmnożenia Chleba i Prymatu św. Piotra. 
Kafarnaum - „Miasto Jezusa”. Przepłynięcie 
statkiem po Jeziorze Galilejskim, Tyberiada - 
kościół św. Piotra i pomnik „Miast polskich”. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację i noc-
leg. 

4 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie: Rzeka Jordan - odno-
wienie przyrzeczeń Chrztu świętego, Jery-
cho - panorama Góry Kuszenia i sykomora. 
Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez 
Pustynię Judzką. Betania. Sanktuarium Ła-
zarza, Marty i Marii. Przejazd na obiadoko-
lację i nocleg.

5 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Ain Karem - Sanktu-
arium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela, Menora i Kneset 
( z zewnątrz). Przejazd na Pole Pasterzy, 
Betlejem - Grota i bazylika Narodzenia, ko-
ściół św. Katarzyny, Grota Mleczna. Powrót 
do Jerozolimy na zwiedzanie. Nawiedzenie 
bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii. Obiadoko-
lacja i nocleg.

6 DZIEŃ
Śniadanie, dalsze zwiedzanie Jerozolimy: 
Sanktuaria na Górze Oliwnej - Wniebowstą-
pienie, „Pater Noster”, „Dominus Flevit”, 
panorama Jerozolimy, Grób Maryi, Ogród 
Oliwny, bazylika Agonii. Ściana Płaczu. Góra 
Syjon: Wieczernik i kościoły: Zaśnięcia NMP 
i św. Piotra „in Gallicantu”. Obiadokolacja 
i nocleg.

7 DZIEŃ
Śniadanie, dalsze zwiedzanie Jerozolimy: 
Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kapli-
ca Biczowania i Włożenia Krzyża. Konwent 
Ecce Homo, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
ulicami Starej Jerozolimy. Czas na zakupy 
i indywidualną modlitwę w bazylice Bożego 
Grobu. Obiadokolacja i nocleg. 

8 DZIEŃ
Odlot do kraju. Przylot, powrót autoka-
rem do miejsca wyjazdu. Zakończenie piel-
grzymki.

ŚWIADCZENIA:
- transfer na/z lotnisko w Polsce, 
- przelot na trasie Polska – Izrael – Pol-
ska,
- wszystkie opłaty lotniskowe, paliwowe, 
- śniadania i obiadokolacje wg programu,
- zakwaterowanie w hotelach w Jerozoli-
mie i Nazarecie (pokoje 2 lub 3 osobowe 
z łazienką) lub domach pielgrzyma,
- transport autokarem w Izraelu,
- opieka pilota - przewodnika po miej-
scach świętych,
- wszystkie bilety wstępu, taksówkę na 
Górę Tabor, statek po Jeziorze Galilej-
skim, napiwki obowiązkowe w Izraelu,
- rezerwacje Mszy św., 
- ubezpieczenie KL, NNW,
- podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do obiadokolacji,
- wydatków własnych, 
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- opcjonalnie: dopłaty do pokoju jedno-
osobowego, 
- opcjonalnie: dodatkowych ubezpieczeń 

* Program ramowy, może być modyfiko-
wany na życzenie. 

ZIEMIA ŚWIĘTA - IZRAEL 
NAZARET – GÓRA TABOR – HAJFA – GÓRA KARMEL – 

KANA GALILEJSKA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA –  
KAFARNAUM – JEZIORO GALILEJSKIE – TYBERIADA – 

RZEKA JORDAN –JERYCHO – MORZE MARTWE – PUSTYNIA JUDZKA –  
BETANIA –JEROZOLIMA – AIN KAREM – POLE PASTERZY – BETLEJEM 
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