Samolotowa Pielgrzymka do GRECJI
śladami Świętego Pawła
Termin: 1-8.05.2022
DZIEŃ 1:
Msza Św. i wyjazd uczestników autokarem na lotnisko. Przelot do Aten (ok. 2,5 godziny). Przejazd
autokarem do hotelu w Loutraki, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2:
Po śniadaniu przejazd nad Kanał Koryncki i zwiedzanie starożytnego Koryntu - ruin miasta, gdzie
przebywał św. Paweł podczas II podróży misyjnej. Zwiedzanie starożytnego Koryntu znanego z 1-go
listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, napisanego w Efezie. Przejazd do Epidauros, zwiedzanie
starożytnego teatru, słynącego z najlepszej akustyki, gdzie do dziś odbywają się przedstawienia
teatralne. Na zakończenie dnia spacer po Nafplio, urokliwym miasteczku, które pełniło rolę pierwszej
stolicy Grecji, po wyzwoleniu kraju spod jarzma tureckiego. Msza św. w kościele rzymskokatolickim
w Nafplio. Powrót do hotelu w Loutrakach, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ 3:
Po śniadaniu przejazd do portu w Kechries, Msza św. przy ruinach portu, z którego św. Paweł
wyruszył do Azji Mniejszej i przejazd do Delf, które były nazywane centrum starożytnego świata.
Tutaj wyrocznia decydowała o losach przybywających tu władców antycznych ziem. Na stanowisku
archeologicznym pozostałości: Świątyni Apollina, Skarbiec Atenczyków, teatr, stadion.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4:
Po śniadaniu przejazd do miejscowości KALAMBAKA. Wizyta w pracowni ikon, możliwość zakupu
pamiątek, następnie zwiedzanie METEORÓW (w niezwykłej scenerii, na szczytach sterczących
pionowo brył skalnych mieści się zespół 24 klasztorów Meteora, zaliczanych do najcenniejszych
zabytków sztuki bizantyjskiej przełomu XIV i XV wieku). Msza Św. plenerowa w Meteorach. Przejazd
na obiadokolacje i nocleg do Paralii Katerini. Msza Św. w Delfach rano lub wieczorem w hotelu
na wybrzeżu Morza Egejskiego.
DZIEŃ 5:
Po śniadaniu przejazd do FILIPPI – pierwszego miejsca związanego z działalnością św. Pawła na
greckiej ziemi, gdzie św. Paweł wraz z Sylasem i Tymoteuszem zostają osadzeni w więzieniu. To tu powstał pierwszy w Europie
Kościół Chrześcijański. W Filippi zobaczymy tereny wykopaliska archeologicznych w miejscu dawnego miasta rzymskiego: bazyliki,
łaźnie, akropol oraz więzienie, w którym osadzeni byli św. Paweł i Sylab. Odwiedzimy także prawdopodobne miejsce chrztu Lidii, która
ugościła Pawła, Tymoteusza i Sylaba. Msza św. w Filippi nad rzeką, przy Baptysterium, gdzie św. Pawel ochrzcił pierwsza Europejkę św. Lidię. Po południu przyjazd do SALONIK – miasta gdzie urodzili się bracia Cyryl i Metody, którzy zostali ogłoszeni przez Papieża
Jana Pawła II w 1980 roku współpatronami Europy. W Salonikach św. Paweł spędził 3 tygodnie i z którego musiał uciekać posądzony
o działanie przeciw państwu. Zwiedzanie: łuk tryumfalny cesarza Galeriusza, pomnik Aleksandra Wielkiego i Arystotelesa, rzymskie i
średniowieczne budowle, przepiękne świątynie bizantyjskie oraz starą dzielnicę Kastro i słynną białą wieżę pozostałą po władaniu
Wenecjan. Zwiedzanie Bazyliki św. Demetriusza patrona miasta i jego opiekuna. Wieczorem powrót do hotelu nad morzem,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6:
Po śniadaniu czas wolny i odpoczynek nad morzem lub fakultatywna wycieczka na jedną z wysp Sporad Północnych - Skiathos, gdzie
odpoczywała księżna Dajana, a także gdzie nagrano sceny do słynnego filmu „Mamma Mia” (dodatkowo płatne 45eur/os.). Wieczorem
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
SKIATHOS Skiathos to urocza, typowo wakacyjna wyspa Sporad Północnych porośnięta gęstymi, sosnowymi lasami z ogromną ilością
plaż i kryształową wodą.Wyjazd na wycieczkę o godz. 5:30. Transfer do portu autokarem trwa około 2,5 godziny (190km). Rejs
statkiem do wyspy Skiathos trwa około 2,5 godziny. Trasa wycieczki prowadzi wzdłuż urokliwego półwyspu Pelion i wyspy Eubea,
drugiej pod względem wielkośći wyspy greckiej. Kapitan i załoga zabawiają turystów, tańczą zorbę i syrtaki. Około południa
dopływamy do miasta Skiathos, zatrzymujemy się tam na około 2,5 godziny – miasteczko bardzo urokliwe, o charakterystycznej
dla wysp zabudowie z białymi domkami, a potem przepływamy na jedną z najpiękniejszych plaż Kukunaries gdzie jest czas wolny
około 2,5 godziny na kąpiele i plażowanie.W czasie całej wyprawy towarzyszyć nam będą przepiękne widoki, przy odrobinie szczęścia
nawet delfiny a doskonała zabawa umili czas podczas rejsu. Powrót z wycieczki około godz.22:00

DZIEŃ 7:
Po śniadaniu przejazd w kierunku Aten, po drodze postój w Termopilach (miejsce słynnej bitwy z Persami) przy pomniku Leonidasa.
Po południu przyjazd do hotelu – obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicach Aten.
DZIEŃ 8:
Po śniadaniu wyjazd (z bagażami) do Aten. Objazd miasta (Stadion Kalimarmaro, gdzie rozegrały się pierwsze igrzyska ery
nowożytnej w 1896 r. ), Ogrody Królewskie, Tryptyk Ateński. Zwiedzanie: Akropol, wzgórze Areopagu, gdzie św Paweł przemawiał
do mieszkańców Aten, tu nawrócił pierwszego Ateńczyka Dionizego Areopagitę, następnie spacer wśród ruin Agory Greckiej,
Rzymskiej. Czas wolny na najstarszej dzielnicy ateńskiej - Plaka. Zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, przed
Parlamentem.
W godzinach popołudniowych przejazd na lotnisko w Atenach. Przelot do Polski, przejazd autokarem z lotniska do miejsca zbiórki
i zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach nocnych.

CENA:

3490

ZŁ/os. (min. 45os.);

3750

ZŁ/os. (min. 35os.)

CENA ZAWIERA:










Transfery autokarem z parafii (miejsca zbiórki) na lotnisko i z lotniska do miejsca zbiórki
Przelot samolotem na do trasie Katowice/Kraków/Warszawa – ATENY – Katowice/Kraków/Warszawa,
opłaty lotniskowe, bagaż zasadniczy 20 kg, mały bagaż podręczny
Transport komfortowym autokarem na terenie Grecji (klimatyzacja)
7 noclegów w hotelach*** – pokoje 2- i 3–osobowe z łazienkami,
7 śniadań (bufet) i 7 obiadokolacji w hotelach
Opieka pilota wycieczek zagranicznych
Rezerwacje Mszy Św. - każdego dnia przewidziany jest czas na Mszę Świętą
Ubezpieczenie KL i NNW
Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE ZAWERA:





Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty turystyczne, opłaty za przewodników miejscowych, taxy, słuchawki (system tourguide) –
120 eur/os. (płatne u pilota w trakcie pielgrzymki)
Całodzienny rejs statkiem na Sporady Północne na SKIATOS – 45eur/os.
Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie
Dodatkowych ubezpieczeń - kosztów leczenia chorób przewlekłych: 100 zł/os.

UWAGI:
1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie
2. Do wyjazdu niezbędny dowód osobisty lub paszport z datą ważności minimum 90 dni od daty powrotu do kraju.
3. Wejście do klasztorów i kościołów prawosławnych – wymagany odpowiedni strój: mężczyźni długie spodnie, kobiety długie spódnice, zakryte
ramiona, czasem chusta na głowę.
4. Pamiętamy również o zabraniu dokumentów i lekarstw.

ZAPRASZAMY wszystkich chętnych na wyjątkową PIELGRZYMKĘ

