
 

  
 

  
DZIEŃ I -18.08.2018  
Wyjazd z miejsca zbiórki około północy,  przejazd autokarem w kierunku Słowacji. Postój w restauracji – 
możliwość wykupienia posiłku – 5-8 euro. Przyjazd na obiadokolację i nocleg w Serbii. 
 
DZIEŃ II – 19.08.2018 
Śniadanie. Przejazd do Kawalii (dawne Neapolis,) skąd rozpoczął swą Drugą misję w Europie św. Paweł. 
Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ III – 20.08.2018   
Śniadanie. Zwiedzanie ( Neapoli) obecnej KAWALI – to miasto było pierwszym 
miejscem na kontynencie europejskim gdzie św. Paweł postawił swoją stopę. 
Wizyta w porcie i na starówce w Kawali. Następnie jedziemy do FILIPPII– 
miejsca gdzie święty ochrzcił pierwszą kobietę w Europie – Lidię.  
W tym miejscu został wybudowany kościół pod wezwaniem św. Lidii. 
Msza święta podczas której będą odnowione sakramenty chrztu świętego. Po 
mszy zwiedzanie starożytnych miejsc, pozostałości wczesnochrześcijańskich, 
takich jak miejsce więzienia świętego Pawła, Bazyliki .Zakwaterowanie  
w hotelu na Chalkidiki.  

DZIEŃ IV – 21.08.2018 
Wczesne śniadanie. Wyjazd do URANUPOLI – greckiego miasteczka 
położonego na Przylądku Athos , tuż przy granicy z Autonomiczną Republiką 
Mnichów. Uranoupoli położone jest przy brzegu Morza Egejskiego. Rejs 
statkiem opływającym Górę Atos.  

DZIEŃ V  - 22.08.2018 
Po rejsie wyjazd do SALONIK. W tym mieście urodzili się bracia Cyryl 
 i Metody, którzy zostali ogłoszeni w 1980 roku przez Papieża Jana Pawła II 
współpatronami Europy. Spacer po mieście i Msza Św w Bazylice św. Demetriusza patrona miasta i jego 
opiekuna. Następnie jedziemy do WERII czyli dawnego Berea, zwiedzanie miasta –z Bramą Apostoła Pawła. 
Przejazd do Kalambaki. Obiadokolacja  i nocleg. 

DZIEŃ VI – 23.08.2018 
Msza Święta. Śniadanie. Zwiedzanie METEORÓW, wiszących klasztorów. 
Niesamowite cuda natury – klasztory zawieszone między niebem,  
a ziemią w których toczy się życie monastyczne od średniowiecza.  
Po drodze zatrzymujemy się w pracowni pisania ikon. Przejazd do 
ARACHOWEJ, zakwaterowanie i obiadokolacja. 

DZIEŃ VII – 24.08.2018 
Śniadanie. Przejazd do DELF, zwiedzanie starożytnych Delf i świątyni Apollina. 

 

 

 



 

  
 

Wyjazd do ATEN. Zwiedzanie Akropolu, wzgórza Areopagu – na którym 
Apostoł Paweł przemawiał do Greków ( przy którym modlił się Papież Jan 
Paweł II), Grobu Nieznanego Żołnierza. 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. Powrót do hotelu obiadokolacja.  
 FAKULTATYWNIE: Wieczorne wyjście na „wieczór grecki”. 

DZIEŃ VIII – 25.08.2018 
Śniadanie. Spacer po Monastyrakach, Place, pasażu Ermou – sercu Aten.  
Przejazd na Peloponez. Wypoczynek na plaży. Obiadokolacja i nocleg.  
 
DZIEŃ IX – 26.08.2018 
Śniadanie. Wyjazd do KORYNTU – miejsca gdzie mieszkał i nauczał przez 18 
miesięcy św. Paweł. Zwiedzanie starożytnego Koryntu, związanego z 
Pierwszym listem św. Pawła Apostoła do Koryntian, napisanego w Efezie. 
Odczytanie pięknego Hymnu do miłości. Msza święta. 
Przyjazd do EPIDAUROSU, zwiedzanie starożytnego teatru akustycznego, 
zwiedzanie miasta NAFPLIO, pierwszej stolicy Grecji po wyzwoleniu  
z okupacji tureckiej. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.   
Dla chętnych wyjazd na rejs po kanale korynckim. 
 
DZIEŃ X – 27.08.2018 
Śniadanie. Wyjazd w stronę Polski. Nocleg w Serbii.  
 
DZIEŃ X I – 28.08.2018 
Po śniadaniu wyjazd w dalszą drogę:  Węgry, Słowację do Polski.  Powrót do kraju  w godzinach nocnych. 
 

 
 
Cena obejmuje: 
– przejazd komfortowym autokarem  
- 10 noclegów w hotelach 3***, 4****   
– wyżywienie – śniadania, obiadokolacje 
– opieka pilota 
– ubezpieczenie KL, NNW, OC 
-  TFG  
 

Cena nie obejmuje: 

- Biletów wstępu na  wszystkie obiekty i opłaty za przewodników lokalnych - 

100€ (płatne na miejscu) 

- taksy klimatycznej  - płatnej na miejscu w hotelu. Wysokość będzie znana pod koniec roku 2017. 

- Wycieczek fakultatywnych :. 
Rejsu po kanale korynckim – 20€/os. 

Wieczór grecki – 28€/os 
 
Dodatkowe ubezpieczenie: 
-od chorób przewlekłych - 50  zł 
 -od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania nagłego – 90 zł 
 -od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania z powodu chorób przewlekłych – 180 zł 

Organizatorem pielgrzymki jest Biuro Podróży Beskidvision spółka jawna 

ul. Kopernika 2, 34 – 300 Żywiec 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego nr: 1226 

 

                                                                                                 


