PIELGRZYMKA 15 - DNIOWA

Termin: 17.09 - 01.10.2017
W PROGRAMIE:
DZIEŃ I - wyjazd ze Szczecina późnym popołudniem; nocny przejazd na Węgry.
DZIEŃ II - obiadokolacja i nocleg tranzytowy w okolicach Szegedu.
DZIEŃ III - po śniadaniu, przejazd do stolicy Bułgarii Sofii. Spacer po mieście. Przejazd do Hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV - po śniadaniu, przejazd do Kavali, gdzie Św. Paweł po raz pierwszy postawił stopę
na kontynencie europejskim, Filippi, byłym przodującym miastem Macedonii, kolonią rzymską oraz
miejscem w którym Św. Paweł głosił Ewangelię. Zwiedzanie teatru, Via Egnatia, Agory, rynku, ruin
Bazyliki oraz miejsca chrztu Lidii nad rzeką Angista. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ V – po śniadaniu, przejazd do Verii - gdzie przez długi czas przebywał św. Paweł. Po południu
zwiedzanie zabytków Salonik, w tym: Bazyliki Agia Sofia, Rotundy, Kościoła Św. Demetriusza oraz
Łuku Galeriusza, pochodzących z czasów Imperium Rzymskiego. Obiadokolacja i nocleg na Riwierze
Olimpijskiej.
DZIEŃ VI
- po śniadaniu, przejazd malowniczą doliną Tembi, zwiedzanie Meteorów słynnych
"wiszących" klasztorów, na szczytach niedostępnych niegdyś skał, które obecnie zaliczane są do STU
CUDÓW ŚWIATA. Kontakt z życiem klasztornym mnichów. Następnie przejazd na obiadokolację
i nocleg do Delf
DZIEŃ VII
- po śniadaniu zwiedzanie Delf - najsłynniejszej wyroczni świata starożytnego.
Pozostałości pełnej gracji Tolos. "Oczyszczenie" w Źródle Kastylijskim. Przejście Świętą Drogą. Czas
na zdjęcia przy "pępku" Omfalos (mitologicznym centrum świata). Poza tym zobaczymy Mur
poligonalny, słynną Gazetę Delficką, tajemniczy labirynt pytyjski, teatr antyczny, stadion z II w n.e.
i Świątynię Apollona. Następnie przejazd w okolice Aten. Obiadokolacja i nocleg .
DZIEŃ VIII - po śniadaniu zwiedzanie, z przewodnikiem, Aten. Objazd miasta: Plac Konstytucji,
Parlament, Grób Nieznanego Żołnierza ze zmianą warty, Świątynia Zeusa, Stadion Olimpijski.
Zwiedzanie antycznych budowli na Akropolu: Propyleje, Świątynia Nike, Partenon, Erechtejon.
Następnie zwiedzanie Agory, Wzgórza Aeropag - na którym Św. Paweł z Tarsu po wygłoszeniu
kazania zyskał swojego pierwszego nawróconego Dionizego Areopagitę, późniejszego biskupa
i patrona Aten. Czas wolny na zakupy. Obiadokolacja, nocleg .
DZIEŃ IX - po śniadaniu - dzień wolny na plażowanie z możliwością rejsu na wyspy - Hydra,
Spetsos lub Monemvasia. Wieczorem obiadokolacja - Wieczór grecki, nocleg.
DZIEŃ X
- po śniadaniu wyjazd na Płw. Peloponez. Postój przy Kan. Korynckim, łączącym
M.Egejskie z M. Jońskim i w Koryncie - miejscu pobytu i nauczania Św. Pawła. W programie
ponadto zwiedzanie: Myken (słynne mury cyklopie, Lwia Brama, cytadela, groby szybowe i kopułowy
Grób Agamemnona), Epidavros (najlepiej zachowany, czynny antyczny teatr grecki z niezwykłą
akustyką), Nafplio (spacer po zabytkowym centrum, twierdza Palamidi i Burdzi). Obiadokolacja
i nocleg w okolicach Aten.
DZIEŃ XI - po śniadaniu
wyjazd, po drodze krótki postój w Termopilach przy pomniku wodza
Leonidasa, znanego z bitwy 300 Spartan i 50.000 Persów, możliwość kąpieli w wodach termalnych,
znanych od starożytności ze wspaniałych właściwości. Powrót na Riwierę Olimpijską, obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ XII - po śniadaniu wycieczka na Olimp - spacer malowniczym kanionem rzeki Enipeas,
przejazd do Platamonas, zwiedzanie ruin zamku. Po południu plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ XIII - po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do kraju, przejazd przez Macedonię, Serbię
do Jagodiny, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ XIV - po śniadaniu przejazd na Węgry do Budapesztu, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ XV - po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski, obiad na trasie.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
autokar klasy LUX (video, barek, toaleta, klimatyzacja)
13 noclegów w pokojach 2,3, os.
wyżywienie 2 x dziennie - (śniadania i obiadokolacje + obiad na trasie)
biesiada regionalna przy muzyce
opieka pilota i przewodnika
ubezpieczenie NNW i KL
DODATKOWO PŁATNE: (100 €)
napoje do obiadokolacji
rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, lokalni przewodnicy oraz wjazdy do miast
możliwość ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy oraz od chorób przewlekłych

Zapisy przyjmuje ks. Przemysław tel. 694 239 194

Cena: 1290,00 zł
+ 450 Euro

