
 

 

DZIEŃ I – PRZELOT DO GRECJI  - 22.04.2023 

9.00 – spotkanie przy Parafii św. Pawła Apostoła w Bochni. Przejazd na lotnisko w Balicach. 11.50 - Spotkanie na 

lotnisku w Krakowie. Wylot do Aten (13.50 – 17.30). Przejazd do hotelu, Zakwaterowanie i nocleg. 

 

DZIEŃ II - DELFY  - 23.04.2023 

Po śniadaniu przejazd do DELF – serca starożytnej Grecji, gdzie znajdują się wspaniałe zabytki antyczne położone 

w masywie gór Parnas. Swą sławę Delfy zawdzięczają wyroczni, do której przychodziły pielgrzymki Greków 

szukających porad w sprawach polityki, wojny, miłości. Zwiedzanie – Marmara (sanktuarium Ateny, Tolos – 

pocztówkowy symbol Delf); źródło Kastalskie; Okrąg Święty (ruiny świątyni Apollina, zrekonstruowany Skarbiec 

Ateńczyków, teatr na 5.000 widzów, stadion). Krótki postój pod TERMOPILAMI przy pomniku Króla Leonidasa, 

miejsca wielkiej bitwy pomiędzy Grekami a Persami w 480 r. p.n.e. Gorące wrota – źródło termalne.  

Przejazd do hotelu na Riwierze Olimpijskiej, kolacja, nocleg. 

 

 DZIEŃ III – SALONIKI – FILIPPI – 24.04.2023 

Śniadanie. Przejazd do SALONIK, gdzie ewangelizował sw. Paweł. Msza św. Zwiedzanie Tesalonik gdzie Apostoł 

spędził miesiące nauczając. Tu urodzili się bracia Cyryl i Metody.  Spacerując zobaczymy triumfalny łuk Galeriusza 

na którym piękne płaskorzeźby sławią zwycięstwo cesarza nad Persami, dalej idąc nadmorską promenadą 

zobaczymy Białą Wieżę, symbol miasta oraz pomnik Aleksandra Wielkiego. Zwiedzimy kościoły - Agios Dimitrios  

z relikwiami św. Dimitriosa i św. Anny, Agia Sofia -Mądrości Bożej z VII w. Następnie jedziemy do FILIPPI.  

Przejazd do miejsca gdzie święty ochrzcił pierwszą kobietę w Europie – Lidię. W tym miejscu została wybudowana 

Bazylika św. Lidii. Msza święta podczas której będą odnowione sakramenty chrztu świętego. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja w hotelu w Kavali. 

 

 DZIEŃ IV  - KAWALA,VERIA  - 25.04.2023 

Śniadanie, Zwiedzanie (Neapoli) obecnej KAWALI – to miasto było pierwszym miejscem na kontynencie gdzie św. 

Paweł postawił swoją stopę. Wizyta w porcie i na starówce Kawali. Zobaczymy port, pomnik św. Pawła z mozaiką 

przedstawiającą apostoła wstępującego na ląd, twierdzę turecką, Akwedukt Sulejmana. Przejazd przez VERIE do 

hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja w Kalambace.  

 

DZIEŃ V – METEORY 26.04.2023 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na zwiedzanie METEORÓW, wiszących klasztorów. Niesamowite cuda 

natury – klasztory zawieszone między niebem, a ziemią w których toczy się życie monastyczne od średniowiecza. 

Wstęp do 2 klasztorów. Przejazd na PELOPONEZ. Obiadokolacja i nocleg.  

 

DZIEŃ VI  - MYKENY, EPIDAUROS, KORYNT – 27.04.2023 

Śniadanie. Przejazd do MYKEN, gdzie posłuchamy o Wojnie Trojanskiej, Pięknej Helenie i Rodzinie Atrydów, 

zwiedzimy potęgę potężnego władcy mykeńskiego - Agamemnona. Ostatnim miejscem, które zwiedzimy będzie 

EPIDAUROS – sanktuarium bóstwa sztuki medycznej Asklepiosa. Wyjazd do KORYNTU – miejsca, gdzie mieszkał 

i nauczał przez 18 miesięcy św. Paweł. ZWIEDZANIE STAROŻYTNEGO KORYNTU. Kto z nas nie zna 1-go listu 

św. Pawła Apostoła do Koryntian, napisanego w Efezie. Odczytanie pięknego Hymnu do miłości. Msza św. 

Przejazd do hotelu, czas wolny. Kolacja.  

 

DZIEŃ VII  - ATENY – 28.04.2023 

Śniadanie. Przejazd do ATEN. Zwiedzanie muzeum Akropolu, wzgórza Areopagu – na którym Apostoł Paweł 

przemawiał do Greków (przy którym modlił się Papież Jan Paweł II), Grobu Nieznanego Żołnierza, spacer po 

Monastyrakach, Place, pasażu Ermou – sercu Aten.  



Msza Święta w Katedrze Katolickiej pod wezwaniem Świętego Dionizego Aeoropagity. Świątyni tej Papież Jan 

Paweł II ofiarował kielich mszalny w czasie swojej pielgrzymki do Grecji 4 maja 2001 roku. Zakwaterowanie w 

hotelu w Ateny. Obiadokolacja.  

Dla chętnych wieczorne wyjście na „wieczór grecki”. Pokaz tańca greckiego przy poczęstunku i winie.  

( minimum 20 osób - płatne 40 euro) 

DZIEŃ VIII  - 29.04.2023 – PRZELOT 

Po śniadaniu ciag dalszy zwiedzania Aten. 14.00 - Przejazd na lotnisko. 17.40 - Powrót do kraju samolotem. 

Zakończenie Pielgrzymki. 

INFORMACJE DODATKOWE:  

• W programie przewidziana jest codzienna Msza święta i czas na modlitwę. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę godzin przelotu. 

• Miejsce oraz godzina wylotu może ulec zmianie. 

• Koszty biletów wstępu a także kosztów fakultatywnych regulujemy w Grecji u pilota lub na lotnisku do przedstawiciela 

z biura. 

• Uczestnik powinien posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.  

• Należy śledzić bieżącą sytuację epidemiologiczną na świecie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, 

odwołania, przesunięcia wyjazdu w przypadku ograniczeń narzuconych przez władze państwowe związane z pandemią 

COVID-19.  W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń uczestnik zobowiązany jest spełnić wymagania 

wjazdu danego kraju we własnym zakresie 

 
 
 
 
 

 
CENA ZAWIERA :  
- przejazd na lotnisko do Krakowa w 1 stronę 
- przelot z Krakowa  do Aten i z powrotem linią RYANAIR 
- bagaż rejestrowany – o wadze max. 20kg oraz bagaż podręczny o wadze max 8kg oraz wymiarach 40x25x20cm.  
- 7 noclegów w hotelach ***/**** 
- wyżywienie : śniadanie (7) i obiadokolacje (7) 
- opieka pilota 
- przejazd autokarem w Grecji 
- ubezpieczenie KLiA, CP, NNW, OC, zachorowanie na COVID-19,bagaż 
  
 
CENA NIE ZAWIERA : 
-  TFP + TFG – 20 ZŁ -  BEZZWROTNE - PŁATNE NA KONTO ORGANIZATORA 
-  biletów wstępu, opłaty za przewodników lokalnych, taksa klimatyczna – 100 euro (płatne w 1. dzień pielgrzymki) 
 
- napoje do obiadokolacji 
- dopłata do pokoju jednoosobowego – 180 euro/pobyt 

 
DODATKOWE UBEZPIECZENIE : 

• od kosztów rezygnacji z powodu zachorowania nagłego – 4% 
• od kosztów rezygnacji z powodu zachorowania nagłego z rozszerzeniem na COVID – 19  - 5% 
• od kosztów rezygnacji z powodu zachorowania na chorobę przewlekłą – 6% 

 

Cena pielgrzymki: 1450 PLN + 550 EUR 


