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PIELGRZYMKA CZYTELNIKÓW NIEDZIELI RZESZOWSKIEJ 

GRECJA ŚLADAMI ŚWIĘTEGO PAWŁA 

    

 
1 dzień Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 3:00. Przejazd do Koszyc. Msza Św. w Katedrze Św. Elżbiety. 

Następnie przejazd przez Węgry do Serbii. Wieczorem zakwaterowanie  w okolicy Niszu , obiadokolacja , 

nocleg.  

 

2 dzień  Po śniadaniu przejazd do Salonik . Po południu spacer po mieście: Biała Wieża, cerkiew Św. 

Demetriusza ,  Łuk Galeriusza. Msza Św. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu ,obiadokolacja , nocleg. 

 

3 dzień Po śniadaniu, przejazd do  Filippi (pierwsze miasto Europy, gdzie św. Paweł głosił ewangelię) i 

Lidii gdzie św. Paweł ochrzcił pierwszą kobietę w Europie, Msza Św. Następnie przejazd do  Kavalii (port, 

do którego Św. Paweł przypłynął podczas swej pierwszej podróży do Grecji) .  

Wieczorem powrót do hotelu,  obiadokolacja i nocleg.  

 

4 dzień Po śniadaniu przejazd do Verii (miejsce gdzie Św. Paweł, schronił się przed Żydami z Salonik) , 

Msza Św. Następnie przejazd do Kalambaki, zwiedzanie Meteorów - wiszących klasztorów  na szczytach 

niedostępnych niegdyś skał. Osobliwy zespół skalny, utworzony przez izolowane skały o cylindrycznych 

kształtach w formie iglic, stożków, grzybów o płaskich powierzchniach stropowych sięgających wysokości 

554 m, stanowi swoistą "bramę czasu" zapraszając do wędrówki w odległe czasy średniowiecznej Grecji i 

wschodniego kościoła ortodoksyjnego. Wieczorem  zakwaterowanie w hotelu w Kalambace, obiadokolacja , 

nocleg. 

 

5 dzień Rano Msza Św. Po śniadaniu przejazd na Półwysep Peloponez. Po południu przyjazd do 

nadmorskiej miejscowości w okolicach Loutraki  , zakwaterowanie w hotelu , czas wolny do dyspozycji 

turystów. Wieczorem obiadokolacja , nocleg. 

 

6 dzień Po śniadaniu, wycieczka  Pętlą Argolidzką: W programie postój na Kanale Korynckim - 6-cio 

kilometrowy przesmyk oddany do użytku w 1893 r. -  Następnie antyczny Korynt: dorycka Świątynia 

Appolina, rzymska fontanna Pejrene oraz Bema - mównica, z której nauczał św. Paweł. Przejazd do 

Epidavros, gdzie znajduje się teatr zbudowany w IV wieku p.n.e. o fenomenalnej akustyce, w którym do     

http://www.pols.at/
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dzisiaj odbywają się spektakle dramatów antycznych oraz świątynia Asklepiosa, poświęconą patronowi 

lekarzy i uzdrowicieli. Ostatnim punktem będzie  Nafplion (dawna stolica) Msza Św. Wieczorem powrót do 

hotelu, obiadokolacja , nocleg.  

 

7 dzień Po śniadaniu przejazd do Aten - stolicy Grecji .Msza Św. a następnie zwiedzanie miasta : Akropol, 

dzielnica Monastyraki, Agora, Aeropag - miejsce wielkiej mowy św. Pawła, zmiana warty przy Grobie 

Nieznanego Żołnierza , Stadion Olimpijski.  

Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicach Larsiy , zakwaterowanie , obiadokolacja , nocleg. 

 

8 dzień Po śniadaniu, przejazd  do Skopje –stolicy Macedonii , miejsce narodzin Matki Teresy z Kalkuty. 

Spacer po mieście: (Stara Czarsija, cerkiew Św. Spasa ,Meczet Mustafa Paszy, słynny most na rzece Wardar , 

pomnik Matki Teresy), Msza Św. w Katedrze Najświętszego Serca Jezusa. Wieczorem  zakwaterowanie w 

hotelu, obiadokolacja , nocleg.  

 

9 dzień Po śniadaniu, przejazd do Belgradu – stolicy Serbii , spacer po mieście ( Cerkiew Św. Sawy , 

Twierdza Kalemegdan), Msza Św. w Katedrze Najświętszej Maryi Panny. Wieczorem zakwaterowanie w 

hotelu , obiadokolacja , nocleg. 

 

10 dzień Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki 

                ODPŁATNOŚĆ: 700zł+350 euro          TERMIN: 07-15.10.2021 

 

Dodatkowe opłaty płatne obligatoryjnie: 50euro( koszty dewizowe związane z realizacją 

programu: opłaty drogowe , parkingowe , taksa klimatyczna , opłaty za lokalnych przewodników, 

opłaty rezerwacyjne i inne związane z realizacją imprezy.)-płatne w pilotowi w autokarze 
                                                 

W ramach odpłatności organizator zabezpiecza: 
 Przejazd autokarem 

 9 noclegów w hotelach *** ( pokoje 2,3 osobowe) 

 9 śniadań , 9 obiadokolacji 

 System tour guide 

 Opiekę pilota 

 Opiekę księdza 

 Śpiewnik pielgrzyma 

 Ubezpieczenie NW ( 15 000PLN) , KL ( 10000EURO w tym choroby przewlekłe) i BP ( 1000PLN) 

 Składak na TFG i TFP 

 

 Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: ok.60 euro( zniżki dla osób 

powyżej 65-go roku życia oraz dla uczniów i studentów aktualną legitymacją) 

 Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 
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UWAGA! 

 Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, 

paszport, ważny min. 6miesięcy od daty rozpoczęcia wyjazdu) 

 Na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na COVID-19 lub 

zaświadczenie o zakończonym szczepieniu ( informacje dotyczące warunków wjazdu 

będziemy aktualizować na bieżąco) 

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: 

 
Ks. Józef Kula tel. 698 614 178 

Ewelina Lubczyńska tel. 604 247 912 
 


