Klient: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy SKARŻYSKO – KOŚCIELNE
Termin: do uzgodnienia /proponujemy 12 - 21 lipca 2012 r./

1 dzień
Msza święta
podstawienie autokaru w godzinach porannych, spotkanie z pilotem i wyjazd grupy
przejazd do MARIAZELL - Wielka Matka Austrii, Można Pani z Węgier, Matka Narodów Słowiańskich to wszystkie
tytuły jakie nadano Madonnie z Mariazell, nawiedzenie jednego z największych w Europie Sanktuariów Maryjnych,
które ponad 850 lat temu założyli Ojcowie Benedyktyni - Bazyliki Narodzenia Maryi Dziewicy, najważniejszą częścią
bazyliki jest Ołtarz Łaski z figurką Madonny wyrzeźbioną z lipowego drewna i ubraną w pięknie zdobione suknie.
Wokół ołtarza usytuowano 12 kaplic ufundowanych przez różne kraje monarchii austrowęgierskiej. Zobaczymy polskie
pamiątki: Ołtarz Łaski ufundowany przez ojca św. Jadwigi - Ludwika I Węgierskiego, obraz Matki Boskiej z
Dieciątkiem. Mariazell odwiedzili następcy św. Piotra; Jan Paweł II i Benedykt XVI.
przejazd do KOPRIVNICY na obiadokolację i nocleg
2 dzień
Msza święta
śniadanie w miejscu noclegu
wyjazd do PTUJSKIEJ GORY - Sanktuarium Matki Boskiej Orędowniczki z płaszczem, a następnie do MARII BISTRICI
- największego Maryjnego Sanktuarium w Chorwacji
przyjazd do NEUM i rozlokowanie uczestników w hotelu ”ZENIT” /pokoje z łazienkami i pełnym węzłem sanitarnym/
obiadokolacja i nocleg
3 dzień
śniadanie w miejscu noclegu
przejazd do MEDJUGORIE /całodzienny udział w modlitwie różańcowej i Mszy Świętej/
Droga Krzyżowa na Górę KRIŻEWAC
czas wolny
powrót do hotelu w Neum na obiadokolację i nocleg /miejsce jak poprzedniego dnia/
4 dzień
śniadanie w miejscu noclegu
przejazd do MEDJUGORIE
Msza święta
procesja różańcowa na Górę Objawień w Podbrdo
spotkanie z jedną z osób widzących /jeżeli będą w Medjugorie/
czas wolny
powrót do hotelu w Neum na obiadokolację i nocleg /miejsce jak poprzedniego dnia/
5 dzień
śniadanie w miejscu noclegu
przejazd do SIBENIKA
Msza święta w jednym z kościołów
zwiedzanie m.in.: Katedra św. Jakuba, Ratusz Miejski, PRIMOSTEN - malownicze, zalane słońcem miasteczko z
górującym kościołem św. Jerzego /czas wolny/
powrót do hotelu w Neum na obiadokolację i nocleg /miejsce jak poprzedniego dnia/
6 dzień
śniadanie w miejscu noclegu
przejazd do DUBROWNIKA
Msza święta w jednym z kościołów
DUBROWNIK - „Perła Adriatyku” - malowniczo położone miasto o wspaniałym klimacie pełne zabytków i niezwykłych
uliczek
czas wolny /dla chętnych kąpiel w morzu/
powrót do hotelu w Neum na obiadokolację i nocleg /miejsce jak poprzedniego dnia/
7 dzień
śniadanie w miejscu noclegu
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wyjazd do SPLITU
Msza święta w VEPRICU /Chorwackie Lourdes/
zwiedzanie miasta portowego, w którym doskonale zachował się Pałac Dioklecjana, katedra św. Dujmy, Porta Aurea,
ratusz
czas wolny
powrót do hotelu w Neum na obiadokolację i nocleg /miejsce jak poprzedniego dnia/
8 dzień
śniadanie w miejscu noclegu
przejazd do LUDBREG
Msza święta w Sanktuarium Cudu Eucharystycznego
zwiedzanie Sanktuarium Cudu Eucharystycznego
przejazd do PLITWIC
zwiedzanie Chorwackiego Parku Narodowego /16 jezior połączonych 92 wodospadami, miejsce , które już przed wiekami
docenili wielcy tego świata/
czas wolny
powrót do hotelu w Neum na obiadokolację i nocleg /miejsce jak poprzedniego dnia/
9 dzień
śniadanie w miejscu noclegu
przejazd do PARKU NARODOWEGO KRKA o pow. 111 km2. Park obejmuje ten fragment w którym występuje aż 7
wodospadów 860 gatunków roślin, 18 gatunków ryb, 220 gatunków ptaków, 18 gatunków ssaków /możliwość kąpieli w
wodospadach szafirowej rzeki Krka/.
przejazd do KOPRIVNICY
Msza święta w jednym z kościołów
obiadokolacja i nocleg
10 dzień
śniadanie w miejscu noclegu
przejazd do BUDAPESZTU
Msza święta w katedrze św. Stefana
/Jest to największy kościół stolicy Węgier, mogący pomieścić 8.500 wiernych. Szczególne wrażenie robi wysoka na 96 m kopuła
ozdobiona mozaiką przedstawiająca Boga Ojca. W katedrze przechowywana jest prawa ręka króla Stefana, która jest bardzo
cenną relikwią/
następnie zwiedzanie miasta m.in.: Parlament, który ma długość 268 m i kopułę o wysokości 96 m, przepiękny most
łańcuchowy będący pierwszym stałym połączeniem Budy i Pesztu, Wzgórze Gellerta, Wzgórze Zamkowe, kolumna św.
Trójcy, kościół Macieja - to tylko niektóre zabytki Budapesztu, których historię poznamy w czasie kilkugodzinnego spaceru po
mieście
wyjazd w godzinach popołudniowych i powrót w późnych godzinach nocnych

1.600,00 zł. /przy minimum 45 osobach/
1.700,00 zł. /przy minimum 35 osobach/
1.800,00 zł. /przy minimum 25 osobach/
I obejmuje ona:
- przejazd autokarem klasy LUX /pełna klimatyzacja, uchylne siedzenia, video, barek, toaleta/
- 9 noclegów w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami
- wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji
- opiekę pilota i opiekę duchową księdza
- ubezpieczenie NNW, KL i bagażu
Cena nie obejmuje: biletów wstępu /ok. 45 EURO/, napoi do obiadokolacji, dodatkowych posiłków, dopłaty do pokoju
jednoosobowego /650 PLN/, wydatków osobistych.
UWAGA!!! W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin
otwarcia zwiedzanych obiektów oraz lokalnych zarządzeń.
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