PROPOZYCJA PIELGRZYMKI
„CZTERY STOLICE”
Dzień 1
03:00 zbiórka uczestników w Śremie i następnie przejazd do Ołomuńca, miasta które od wieków
należało do najbardziej znaczących miast królestwa czeskiego. W mieście tym udamy się na Rynek, gdzie znajduje się
najznamienitszy zabytek Ołomuńca – Kolumna Trójcy Przenajświętszej. Jest ona największym skupiskiem rzeźb
barokowych w ramach jednej struktury w Europie środkowej. W czasie naszego spaceru po tym pięknym mieście
odwiedzimy Kaplicę św. Jana Sarkandra wybudowaną na miejscu dawnego więzienia, w którym w 1620 r. był on
przetrzymywany i torturowany. Większość relikwii i czaszka Świętego znajduje się w Katedrze ołomunieckiej, którą
także nawiedzimy. Po opuszczeniu Ołomuńca przejedziemy do Welehradu (Velehrad) - malowniczo położonego na
Morawach miasteczka, które Święci Cyryl i Metody mieli za swoją siedzibę. Właśnie w tej miejscowości, zgodnie z
tradycją, św. Metody sprawował swój urząd biskupi i tutaj zmarł 6 kwietnia 885 r. Welehradzka bazylika jest perłą
baroku morawskiego wpisaną na listę dziedzictwa UNESCO. Jest też ważnym miejscem pielgrzymkowym. Podczas
wizyty Jana Pawła II w 1990 roku Velehrad nazwano pomostem pomiędzy Wschodem a Zachodem. Na nocleg udamy
się w kierunku Bratysławy.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd do Bratysławy - miasta pozostającego w cieniu bardziej znanej Pragi. Choć
stolica Słowacji jest mniej popularna od stolicy Czech, to zdecydowanie warto ją odwiedzić. W czasie naszego pobytu
zobaczymy między innymi jeden z symboli tego naddunajskiego miasta - Bramę i Wieżę św. Michała, jak również
Katedrę św. Marcina (zew.) – największy i najstarszy z bratysławskich kościołów. Katedra św. Marcina w latach 1563
– 1791 była kościołem koronacyjnym królów węgierskich. Tego dnia zobaczymy także Esztergom położony w
meandrze Dunaju. Miasto to powstało już w okresie rzymskim, około I wieku naszej ery. W 1000 r. Stefan przyjął w
skonstruowanej specjalnie na ten cel pierwszej na Węgrzech katedrze chrzest swych poddanych i od tego czasu
Esztergom stał się najważniejszym centrum katolicyzmu w kraju. Na miejscu zburzonej później świątyni zbudowano
bazylikę, która do dziś góruje nad całym miastem i jest bardzo chętnie odwiedzana przez pielgrzymów z całego świata.
Następnie udamy się do Budapesztu, gdzie udamy się na wieczorny rejs po Dunaju – z pokładu statku będziemy
mogli podziwiać wspaniałe zabytki miasta, które w dużej mierze zgromadzone są na nabrzeżu. Nocleg w Budapeszcie.
Dzień 3
Po śniadaniu poznawanie uroków Budapesztu. Zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem
rozpoczniemy od Wzgórza Zamkowego, gdzie znajduje się m.in.: Baszta Rybacka, Brama Wiedeńska oraz Zamek
Królewski (obiekty te będziemy podziwiać z zewnątrz) oraz neogotycki Kościół Macieja (wew.). W Budapeszcie
zobaczymy także neorenesansową Bazylikę Św. Stefana (wew.), Parlament (zew.), Pomnik 1000-lecia Węgier oraz
będziemy mogli podziwiać panoramę miasta ze Wzgórza Gelerta. Jeśli grupa będzie chętna istnieje tego dnia
możliwość zorganizowania tradycyjnej uczty węgierskiej z pokazem folklorystycznym (dodatkowo płatne – cena
uzależniona od ilości chętnych). Nocleg w hotelu z dnia poprzedniego.
Dzień 4
Po śniadaniu nastąpi przejazd na półwysep Tihany. Tihany to skalisty półwysep wrzynający się
głęboko w głąb Balatonu i prawie dzielący jezioro na pół. Jego obszar (12 km²) stanowi park krajobrazowy, pierwszy
jaki utworzono na Węgrzech (1952r.). Wioska Tihany jest słynna ze wspaniałego XI – wiecznego opactwa
benedyktyńskiego z kościołem, kompleksu z klimatyczną zabudową wioski oraz z równie wspaniałych widoków.
Następnie udamy się do Heviz, miejscowość uzdrowiskowa położona 8 km od Balatonu. W Heviz znajduje się
największe jezioro w Europie z wodą termalną, którego dno jest pokryte wielometrową warstwą torfu. Po przyjeździe
do Heviz przewidziany jest czas na pobyt w ośrodku wypoczynkowym z zespołem basenów. Woda jeziora ze względu
na silne właściwości radioaktywne i zawartość domieszki siarki, posiada doskonale właściwości lecznicze. Na nocleg
udamy się w pobliże granicy austriackiej.
Dzień 5
Po śniadaniu przejazd do Wiednia. W Stolicy Austrii przejedziemy tak zwanym „Małym Ringiem” i
odbędziemy spacer z przewodnikiem po Starym Mieście, gdzie znajduje się miedzy innymi: Katedra Św. Szczepana,
Opera Wiedeńska oraz Hofburg - rezydencja cesarska. Zobaczymy także słynny Dom Hundertwassera zbudowany
pod koniec XX wieku jak i udamy się także pod Pałac Belwederu, gdzie będziemy mogli podziwiać wspaniały ogród w
stylu francuskim zaprojektowany przez ucznia André Le Nôtre’a. Następnie przejazd na Kahlenberg – miejsce
nierozerwalnie związane z historią Polski oraz chrześcijańskiej Europy. Z tego wzgórza król Jan III Sobieski w 1683
roku poprowadził słynną Odsiecz Wiedeńską, która zatrzymała ekspansję Imperium Osmańskiego kierującą się w
stronę Rzymu. Przejazd na nocleg w okolice Brna.
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Dzień 6
Po śniadaniu nastąpi przejazd do Brna. Stolica Moraw jest drugim co do wielkości miastem Republiki
Czeskiej. W czasie naszego pobytu w Brnie zobaczymy między innymi dominującą nad miastem gotycką Katedrę św.
Pawła i Piotra oraz wznoszącą się naprzeciwko twierdzę Spielberg (Špilberk), w której mieściło się ciężkie więzienie.
Po opuszczeniu Brna przejedziemy na Świętą Górę (Svata Hora). Ze względu na swoje położenie w centrum kraju
Święta Góra była określana jako duchowe serce Czech. Początki kapliczki owiane są licznymi legendami – większość z
nich najczęściej datuje powstanie miejsca kultu w tym miejscu około wieku XIII, natomiast pierwsze zapiski o tym
miejscu pojawiają się dopiero w XVII wieku. Szczególna czcią w tym miejscu jest otaczana cudowna figurka Matki
Bożej, której datowanie jest niemożliwe do określenia. Tego dnia przewidziany jest wieczorny przejazd do Krizikovej
Fontanny wybudowanej w roku 1891. Fontanna znajduje się w basenie 25x45 metrów, ma ponad trzy tysiące dysz.
Jej atrakcją jest ponad 1200 różnobarwnych lamp i reflektorów podwodnych oraz 55 głośników. Będziemy mieli
możliwość zobaczenia słynnego pokazu typu światło i dźwięk. Nocleg w Pradze.
Dzień 7
Dzień ten przeznaczymy na zwiedzanie Pragi. Już od ponad dziesięciu wieków ulokowana w dolinie
Wełtawy, jest nie tylko magicznym miastem mostów, katedr, złotych wież i kopuł kościelnych, ale również europejską
metropolią. Praga to również miasto unikalnego współistnienia różnych stylów architektonicznych oraz metropolia z
labiryntem romantycznych uliczek i skarbów architektury. W czasie naszego pobytu w tym Mieście zobaczymy
między innymi: Plac Hradczański, teren Zamku Praskiego, Katedrę Św. Wita (wew.), Stary Pałac Królewski, Bazylikę
Św. Jerzego, Ogród Wallensteina oraz przejdziemy mostem Karola na Rynek Starego Miasta, gdzie będziemy
podziwiać między innymi słynny zegar „Orloj”. W czasie spaceru zobaczymy także Uniwersytet Karola, Teatr
Czeskich Stanów oraz Plac Wacława. Po wyczerpaniu programu około godziny 16:00 wyjazd na miejsce zbiórki z dnia
pierwszego.

Cena : 890 PLN + 250 Euro

Termin wyjazdu:

Warunkiem zapisania się na wyjazd jest dostarczenie prawidłowo
wypełnionego zgłoszenia oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 500 PLN;
pozostała kwota najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.
Cena obejmuje:

Cena nie obejmuje:

•

•

przejazdy autokarem wyposażonym w klimatyzację, tv, barek,
wc,
zakwaterowanie w hotelach **/*** - pokoje 2,3 osobowe,
śniadania od 2-go do 6-go dnia i obiadokolacje od 1-go do 5-go
dnia,
opiekę pilota (oraz przewodnika lokalnego w miejscach do tego
wymaganych),
składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
ubezpieczenie KL i NNW.

•
•
•
•
•

•
•
•

opłat związanych z realizacją
programu oraz opłaty za zestaw do
oprowadzania grup (ok. 60€/os.),
dopłaty do pokoju 1-os. w wysokości
350 PLN/os. za cały wyjazd,
napojów do obiadokolacji,
wydatków osobistych,

UWAGA!
•
•

• Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dowodu osobistego na czas trwania pielgrzymki.
Strój do zwiedzania miejsc świętych powinno cechować: zakryte ramiona, bardzo skromny dekolt oraz przykryte
kolana (kobiety mogą być w spodniach) – poza miejscami świętymi strój dowolny.
Uczestnik może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Chęć
dodatkowego ubezpieczenia należy zgłosić i opłacić (120 PLN/os.) przed podpisaniem umowy,
• ceny wyjazdu. Uczestnik również może dodatkowo ubezpieczyć się od chorób przewlekłych..
• Program ma charakter ramowy – kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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