Wycieczko – pielgrzymka
ŚLADAMI JANA PAWŁA II
Kalwaria Zebrzydowska> Zakopane> Ludźmierz> Krzeptówki> Łagiewniki
Charakter wyjazdu: turystyka religijna

TERMIN: 14.06.2021

– 18.06.2021

Pobyt w Hotelu z basenem „GRAND STASINDA”
Wyjazd z miejscowości:
LUBNIA – BRUSY - WIELE

PROGRAM
Dzień I KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Godz. 02.00 Wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej – położona jest w malowniczym
Pogórzu Makowskim (pow. wadowicki, woj. małopolskie). Sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej, to miejsce do którego od dzieciństwa pielgrzymował Św. Jan Paweł II,
powstało na początku XVII wieku jako fundacja Mikołaja Zebrzydowskiego, należy dzisiaj
do najciekawszych w Polsce założeń krajobrazowo-architektonicznych i do najczęściej
uczęszczanych polskich miejsc pielgrzymkowych. Kilkudziesięciotysięczne rzesze
pątników gromadzą się zwłaszcza podczas Chwalebnego Misterium Pańskiego w
Wielkim Tygodniu oraz w czasie Misterium Pogrzebu i Triumfu Matki Bożej w sierpniu.
Sanktuarium Kalwaryjskie składa się z barokowej bazyliki, w której umieszczony jest
cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, z klasztoru i z zespołu kościołów i kaplic
w stylu barokowym i manierystycznym, wkomponowanych w malowniczy krajobraz beskidzki i
nazwanych dróżkami kalwaryjskimi. Sanktuarium to zostało zbudowane na wzór Drogi Krzyżowej
Pana Jezusa w Jerozolimie. Jest to, więc „swoista kopia Kalwarii jerozolimskiej” z kaplicami do
odprawiania rozważań o Męce Pańskiej i o tajemnicach z życia Matki Bożej. Zwiedzanie sanktuarium –
wspólna modlitwa. Następnie przejazd do Bukowiny Tatrzańskiej do pensjonatu na nocleg i
obiadokolację.

Dzień II "Szlakiem Papieskim": Ludźmierz - Chochołów - Bachledówka
Śniadanie – po śniadaniu przejazd do Ludźmierza – najstarszej osady na Podhalu. - zwiedzanie bazyliki
w Ludźmierzu i Drogi Różańcowej. Nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej zwanej
Gaździną Podhala, do której od wieków górale przynoszą swe troski, radości i podziękowania za łaski
jakim ich obdarza, przejście do Ogrodu Różańcowego, gdzie wzdłuż drogi ustawiono 20
wyrzeźbionych w białym marmurze kaplic z tajemnicami różańca. Ciekawostką Ogrodu są Wrota
Wiary –dzwon zawieszony w drewnianej konstrukcji, jego dźwiękiem każdy wierny może symbolicznie
ogłosić odnowienie swojej wiary, musi tylko odmówić specjalną modlitwę.
Następnie przejazd przez wioskę góralską Chochołów, gdzie zachowały się tradycyjne
góralskie chałupy. Przejazd na Bachledówkę - to wzniesienie ok. 947 m n.p.m. na
Pogórzu Gubałowskim skąd rozciągają się przepiękne widoki na Tatry, Gorce i Beskidy.
Na Bachledówce znajduje się klasztor Paulinów i Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej,
miejsce namaszczone obecnością Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II. Kościół Ojców
Paulinów na Bachledówce to prawdziwe arcydzieło przede wszystkim w góralskim
wystroju wnętrza.
Powrót do Pensjonatu – czas na indywidualny relaks, korzystanie z AQUA atrakcji w
hotelu : basen główny o wymiarach 25m x 6,5m. Głębokość: od 1,15m do 1,3m.
Temperatura wody: ok. 29 stopni. Poza basenem głównym do Państwa dyspozycji:
saunę fińską, saunę parową jacuzzi ( temperatura wody wynosi ok. 35-36 stopni. ), grotę solną lub wyjście na Termy w Bukowinie
Tatrzańskiej – cena wstępu 59 zł. wg cennika 2021. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień III Zakopane – Krzeptówki
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Jaszczurówki, nawiedzenie kaplicy
Najświętszego Serca Jezusowego w Jaszczurówce – jest najpiękniejszą budowlą sakralną w
Zakopanem w stylu zakopiańskim wg projektu Stanisława Witkiewicza. Wyjazd do centrum
Zakopanego: w programie przejazd pod skocznię narciarską – czas na pamiątkowe zdjęcia ,
następnie spacer z przewodnikiem po Krupówkach. Przejazd na Krzeptówki - zwiedzanie
Sanktuarium M.B Fatimskiej / osobiście poświęcone przez Ojca Św. Jana Pawła / - Msza św.
Przejazd do centrum Stolicy Tatr. Czas wolny na zakup pamiątek , na góralską herbatę itp.
Powrót do Pensjonatu. Obiadokolacja i nocleg.
( Istnieje możliwość zorganizowania Wieczoru Góralskiego – kolacja regionalna z kapelą
góralską za dodatkową opłatą – 90 zł. )

Dzień IV Dębno - Niedzica - Czas na relaks
Śniadanie. Wyjazd do podhalańskiej miejscowości Dębno, gdzie znajduje się najlepiej
zachowany w Polsce znany drewniany zabytek sakralny – Kościół św. Michała Archanioła w
Dębnie. Drewniany kościółek z XV wieku, wpisany na listę zabytków UNESCO kryje w sobie
interesujący wystrój wnętrza jakim jest polichromia patronowa z ok. 1500 roku. Na
polichromii w Dębnie można zobaczyć aż 72 motywy malowideł, które powstały na wskutek
malowania szablonów ( zwanych patronami ). Po zwiedzaniu średniowiecznego kościółka
przejazd do Niedzicy – rejs statkiem do ruin Zamku w Czorsztynie, po zwiedzaniu przejście na
zaporę na Jeziorze Czorsztyńskim. Czas na pamiątkowe zdjęcia i zakup pamiątek.
Powrót do hotelu – czas na indywidualny relaks - korzystanie z AQUA atrakcji w hotelu :
basen główny o wymiarach 25m x 6,5m. Głębokość: od 1,15m do 1,3m. Temperatura wody: ok. 29
stopni. Poza basenem głównym do Państwa dyspozycji: saunę fińską, saunę parową jacuzzi (
temperatura wody wynosi ok. 35-36 stopni. ), grotę solną lub wyjście na Termy w Bukowinie
Tatrzańskiej. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień V Łagiewniki
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach. Sanktuarium związane jest z życiem i działalnością św. siostry Faustyny Kowalskiej,
propagatorki kultu Bożego Miłosierdzia . Skarbem tej świątyni jest łaskami słynący obraz Jezusa
Miłosiernego, namalowany według wizji św. Siostry Faustyny Kowalskiej przez artystę malarza Adolfa
Hyłę. Msza św. Po mszy św. – czas wolny na indywidualną modlitwę, chwile zadumy i zakup pamiątek.
Wyjazd w drogę powrotną – przewidziany powrót w późnych godzinach wieczornych.

Cena od osoby:

1235 zł. / os.

Zgłoszenia na wycieczkę przyjmowane są w biurze organizatora wyjazdu:
Biuro Fides Tour pod nr Tel. 571 322 438; 517 460 748, e-mail: fidestour.sk@gmail.com
Z uwagi na krótki termin do realizacji wyjazdu prosimy zainteresowanych o dokonanie
zgłoszenia do dnia 06 czerwca 2021
Świadczenia:
♦ Przejazd autokarem
♦ Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu*** - pokoje 2-3 osobowe z łazienkami.
/ wysoki standard obiektu, w cenie możliwość korzystania z basenu, jacuzzi, sauny, groty solnej, kręgielni, sal sportowych /
♦ Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje standard ♦ Opieka pilota – na całej trasie pielgrzymki
♦ Opłata za bilety wstępu ♦ Opłata za miejscowego przewodnika ♦ Ubezpieczenie: NNW

UWAGA!!!:
istnieje możliwość zorganizowania kolacji regionalne połączonej z występem kapeli góralskiej, za dopłatą - 90zł./os.
Dopłata do pokoju 1 osobowego 260 zł.
Dopuszcza się możliwość niewielkich zmian w programie pielgrzymki bez szkody dla atrakcyjności programu pielgrzymki
.

