
  

                                                                                            
DZIEŃ 1  – Wyjazd z Polski godz 3.00, przejazd do Serbii – obiadokolacja, nocleg (1). w Belgradzie 

DZIEŃ 2  – Po śniadaniu przejazd przez Serbię zwiedzanie miejscowości NIS miejsce narodzin Ceszarza 

Konstantyna Wielkiego który uznał chrześcijaństwo jako religię państwową. .Kontynuowanie podróży do granicy z 

Bułgarią i przejazd na nocleg(2) obiadokolację  w okolicy  PLOVDIVU  

DZIEŃ 3  – Po śniadaniu zwiedzanie historycznego miasta w Bułgarii i kontynuowanie podróży do granicy z Turcją 

Jeżeli czas pozwoli krótki postój w EDRINE gdzie znajduje się słynny meczet .Kontynuowanie podróży do  

Stambułu na nocleg(3) obiadokolację. 

DZIEŃ 4   Po śniadaniu zwiedzanie Stambułu  a w nim Chrześcijańska świątynia z VI wieku n.e. wybudowana przez 

Cesarza Justyniana), Błękitny Meczet – 

najważniejsza i największa świątynia muzułmańska w Azji Mniejszej oraz Pałac Sułtanów – Topkapi.Obiadokolacja 

nocleg(4) w Stambule. 

DZIEŃ 5   – Po śniadaniu przejazd w okolice Efezu – zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.(5) 

DZIEŃ 6 – Po śniadaniu zwiedzanie świetnie zachowanego starożytnego miasta Efez, miejsc związanego z wizytami 

Apostoła Pawła. Następnie przejazd do Bazyliki Świętego Jana. Po zwiedzeniu przejazd do Selcuku – Meryemana – 

wizyta w domku Najświętszej Marii Panny, oficjalnie uznanego za dom, w którym Maria spędziła ostatnie chwile 

przed wniebowzięciem. Po zwiedzeniu przejazd do hotelu – obiadokolacja, nocleg(6). 

DZIEŃ 7  – Po śniadaniu przejazd do Troii– zwiedzanie starożytnych pozostałości pałacu i państwa króla Priama – 

pamiątkowe zdjęcie z legendarnym „koniem trojańskim„. Po zwiedzeniu przejazd do cieśniny Dardanele, 

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg(7) 

DZIEŃ 8 – Po śniadaniu przejazd do Grecji – odwiedzenie pierwszej miejscowości związanej z podróżami Apostoła 

Pawła na terenie dzisiejszej Grecji – Filipii w której Apostoł Narodów ochrzcił świętą Lidię – pierwszą chrześcijankę 

w Europie. Po zwiedzeniu terenów archeologicznych przejazd do Kavalii, do której przypływał Św. Paweł. 

obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 9  – Po śniadaniu przejazd do Thessalonik – spacer po mieście, między innymi do Kościół Agia Sofia, 

stojącym na miejscu związanym z przemowami Świętego Pawła do Tessaloniczan, następnie przejście przez plac 

Arystotelesa pod Białą Wieżę. Przejazd do Kalambaki u podnóża słynnych „wiszących klasztorów” – Meteorów. 

Obiadokolacja, nocleg.(9) 
DZIEŃ 10 – Po śniadaniu zwiedzanie jednego z sześciu czynnych średniowiecznych „wiszących klasztorów” malowniczo 

położonych na szczytach kamiennego lasu Meteorów. Msza Św. Po mszy przejazd do hotelu w Atenach – 

obiadokolacja,nocleg.(10) 

DZIEŃ 11  – Msza Święta. Po śniadaniu wyjazd a zwiedzanie Akropolu ateńskiego oraz Areopagu –miejsca przemówień 

Apostola Pawla i najbardziej reprezentacyjnych miejsc stolicy Grecji. Czas wolny. Po zwiedzeniu przejazd do Myken – 

zwiedzanie najstarszej europejskiej cywilizacji. Po drodze krótki postój nad Kanałem Korynckim. Po zwiedzeniu przejazd do 

hotelu – obiadokolacja, nocleg w okolicach Koryntu(11). 

DZIEŃ 12 07. – Msza Święta. Następnie przejazd do KORYNTU – zwiedzanie starożytnego miasta, w którym Apostoł Paweł 

założył wspólnotę chrześcijańską oraz napisał do wiernych „Listy do Koryntian”. 

Po zwiedzeniu przejazd do portu w Patrze (postój przed Bazyliką Św. Andrzeja) – 

zakwaterowanie na prom i rejs w kierunku Italii.( 12) 

DZIEŃ 13 – przypłynięcie do portu w Anconie. Przejazd do Loretto Obiadokolacja i nocleg(13) w Loretto  

DZIEŃ 14 –Śniadanie .Nawedzenie bazyliki msza św. Przejazd na cmentarz polski, Wyjazd  do Polski przez Austrię, Czechy 

Koszt: 1500 zł 530 EURO  
Cena obejmuje: zakwaterowanie  x 12 w   hotelach 2*,3*  ,1x nocleg obiadokolacja na promie,  śniadania  x13, obiadokolacje x13 opieka pilota, opieka 

duszpasterska, ubezpieczenie NNW KL 

Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji ,dopłat do pok.1os.,dodatkowych ubezpieczeń od zagubionych rzeczy i wartości osobistych, kosztów 

rezygnacji i ubezpieczeń od chorób przewlekłych. 

Zapisy: Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana-  w zachrystii oraz u Stanisławy Dramińskiej tel.607169346 Przy zapisie należy 

dostarczyć  paszport  ważny 8 m-cy od daty wyjazdu podać adres zamieszkania i tel kontaktowy.  

Wpłata przy zapisie 750 zł. + 200 Euro Pozostała kwota PLN+ EURO  do 31.07.2018 

Serdecznie zapraszamy i życzymy pełnych  uduchowionych dni  pielgrzymowania Szczęść Boże. 

 

GRECJA – TURCJA -  

WŁOCHY ŚLADAMI  

APOSTOŁA PAWŁA 

Termin  26.09 – 09.10.2018 
 



 

 


