
Dzień 1.  
Wyjazd z Tarnowa. Przyjazd do Kłodzka- najstarszego i największego miasta Kotliny Kłodzkiej, 
gdzie zobaczymy m.in. dominującą nad miastem twierdzę (z zewnątrz), piękne barokowe 
kamienice, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w którego wnętrzu znajduje się 
barokowy ołtarz z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz gotycka rzeźba Madonny z 
Czyżykiem. Zobaczymy również rynek z ratuszem i XVII-wieczną studnią, gotycki most św. Jana 
stylizowany na słynny most w Pradze. Czas wolny. Przejazd do hotelu/pensjonatu. 
Obiadokolacja. Nocleg.  
 
Dzień 2.  
Msza św. Śniadanie. Przejazd do położonego u stóp Śnieżki -Karpacza. Przejazd Miejską Koleją 
Linową na Kopę i stamtąd spacer na najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę. Następnie udamy 
się na spacer po mieście. Najcenniejszym zabytkiem tego miasta jest średniowieczny kościółek 
Wang, zbudowany z drewna sosnowego na przełomie XII i XIII w.  w norweskiej wiosce Vang – 
jest przykładem średniowiecznej sakralnej sztuki nordyckiej i jest to jedyna tego typu budowla  
w Polsce. Spacer deptaku. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Nocleg.  
 
Dzień 3.  
Śniadanie. Msza św. Przejazd do Świdnicy, gdzie zobaczymy jeden z dwóch zachowanych w 
Polsce kościołów Pokoju (drugi w Jaworze) wpisany na listę UNESCO. Następnie spacer po 
niezwykle cennej i urokliwej świdnickiej starówce. Następnie przejazd na zwiedzanie Zamku 
Książ pod Wałbrzychem. Przejście z przewodnikiem wybraną trasą, podczas której poznamy 
historię zamku, liczne legendy z nim związane, zajrzymy do zamkowych pomieszczeń. Po 
zwiedzaniu powrót do hotelu/ ośrodka. Obiadokolacja. Nocleg.  
 
 
Dzień 4.  
Śniadanie. Wycieczka na zwiedzanie Wrocławia. Wejście do Panoramy Racławickiej -to jedno z 
niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury 
masowej - wielkie malowidło (15x114m). Następnie spacer po rynku (jednym z największych w 
Europie), który ze wszystkich stron otoczony jest zabytkowymi kamienicami. Zobaczymy m.in.: 
kamienice Jasia i Małgosię, ratusz, kościół św. Wojciecha przy pl. Dominikańskim,   w którym 
znajduje się grobowiec bł. Czesława. Czas wolny.  Dalsze zwiedzanie Wrocławia: Ostrów Tumski: 
Archikatedra św. Jana Chrzciciela, Kościół św. Idziego- najstarsza zachowana budowla Ostrowa 
Tumskiego, Most Tumski, Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja. Przejazd do hotelu. 
Obiadokolacja. Nocleg.  
 
Dzień 5.  
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Wambierzyc zwanych „dolnośląską Jerozolimą”, gdzie 
znajduje się barkowa bazylika z XIII-wieczną figurką Matki Boskiej Królowej Rodzin oraz 
ruchoma szopka z 800 postaciami. Bazylika otoczona jest kalwarią, na którą składa się 150 
kapliczek, figur i krzyży. Po nawiedzeniu sanktuarium przejazd do Tarnowa. Przyjazd w 
godzinach późnowieczornych. Nocnych.  
 
  



Dzień 1.  

Wyjazd z Tarnowa. Przyjazd do Krakowa. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wzgórze 

Wawelskie, Droga Królewska, Rynek ze słynnymi zabytkami takimi jak: Bazylika Mariacka, 

pomnik Adama Mickiewicza, sukiennice, wieża ratuszowa, ulica Floriańska, Barbakan. Przejazd 

w góry. Zakwaterowanie. Odpoczynek. Obiadokolacja. Nocleg 

 

Dzień 2.  

Msza św. Śniadanie. Spacer Doliną Chochołowską, podziwianie tatrzańskiej przyrody. Przejazd 

Zakopanego. Zwiedzanie miasteczka: Kościół i cmentarz na Pęksowym Brzysku, Sanktuarium 

Matki Boskiej Fatimskiej, Wjazd na Gubałówkę, spacer Krupówkami. Czas wolny. Powrót do 

obiektu. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

Dzień 3.  

Śniadanie. Przejazd do kościółka na Jaszczurówce. do Aquaparku np. do Tatralandii. Zabawa w 

parku wodnym. Powrót do obiektu. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.   

 

Dzień 4.  

Obiadokolacja. Przejazd do Dębna, gdzie zobaczymy piękny kościółek wpisany na listę UNESCO. 

Następnie odwiedzimy Zamek w Niedzicy i udamy się do przystani w Sromowcach Kąty. Tu 

zaczniemy spływ Dunajcem. Podziwiając piękne okoliczności przyrody i słuchając opowieści 

flisaków, dotrzemy do Szczawnicy. Spacer po uzdrowisku podczas którego zobaczymy 

zabytkowe wille, kaplice, pijalnię wód leczniczych. Powrót do obiektu. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

Dzień 5.  

Śniadanie. Wykwaterowanie. Powrót do Tarnowa  

  



Dzień 1.  

Wyjazd z Tarnowa. Przyjazd do ośrodka/ hotelu/ domu pielgrzymkowego.  Zakwaterowanie. 

Odpoczynek. Obiadokolacja. Nocleg 

 

Dzień 2.  

Msza św. Śniadanie. Przejazd na Westerplatte. Tam zobaczymy Pomnik Obrońców Wybrzeża, 

Cmentarzyk Poległych Obrońców Westerplatte. Następnie udamy się na zwiedzanie Gdańska z 

przewodnikiem. Spacer Traktem Królewskim, ulica Długa z pięknymi fasadami kamienic, Dom 

Uphagena, Złota Kamieniczka, Długi Targ z Fontanną Neptuna, która jest symbolem związku 

Gdańska z morzem. Ponadto zobaczymy Ratusz Głównego Miasta, największą w Polsce 

zabytkową świątynię – XII –wieczny kościół Mariacki, kościół św. Brygidy, który słynie z 

przepięknego bursztynowego ołtarza, Dwór Artusa, zabytkowy żuraw (najstarszy w Europie 

zachowany dźwig z XV wieku). Czas wolny. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

Dzień 3.  

Śniadanie. Msza św. Rejs statkiem/wodolotem na Hel.  Odwiedzimy Helskie Fokarium, 

zobaczymy zabytkową latarnię morską, zespół obiektów fortyfikacji rejonu umocnień „Hel” z 

1931-1941, odwiedzimy również Muzeum Rybołówstwa Morskiego (mieszczące się w dawnym 

kościele gotyckim św. Piotra i Pawła z XIV w.) Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

Dzień 4.  

Śniadanie. Msza św. Przejazd do Gdyni. Do najważniejszych atrakcji Gdyni należy 

najnowocześniejsza i największa w Polsce marina ze wspaniałymi jachtami - jeden z 

najpiękniejszych zakątków Gdyni oraz zabytkowe żaglowce uchodzące za najpiękniejsze w 

świecie – m.in. Dar Pomorza będący Muzeum. Inną ciekawą atrakcją jest jednostka bojowa- 

niszczyciel ORP Błyskawica. Odwiedzimy również gdyńskie Oceanarium.  

Następnie przejazd do Sopotu. Spacer słynnym „Monciakiem” -Ulica Bohaterów Monte Cassino, 

zobaczymy m.in. Krzywy Domek, przejście do sopockiego Molo. Powrót do hotelu/ośrodka. 

Obiadokolacja. Nocleg.  

 

Dzień 5.  

Śniadanie. Msza św.  

Tu można zrobić np. Gdańsk Oliwę, ZOO, albo żeby nie generować opłat to wrócić prosto 

do domu i zobaczyć coś po drodze. Np. Toruń lub Łódź   

 
  



Dzień 1.  
Wyjazd z Tarnowa. Przyjazd do ośrodka/ hotelu. Zakwaterowanie. Odpoczynek. Obiadokolacja. 
Nocleg 
 
Dzień 2.  
Msza św. Śniadanie. Przejazd Kadzidłowa- jest to gigantyczne ZOO w naturalnych warunkach 
czyli prywatny Park Dzikich Zwierząt. Na około 100 ha żyje tu wiele zwierząt zagrożonych 
wyginięciem: żubry, bizony, koniki polskie, daniele, wilki skandynawskie, łosie i wiele innych. Po 
wizycie w parku przejazd do Mikołajek. Spacer po Mikołajkach. Miasto położone jest w Krainie 
Wielkich Jezior Mazurskich dlatego też zwane jest żeglarską bądź letnią stolicą Polski.  Osadę w 
tym miejscu założyli w XV w. Krzyżacy. Czas wolny na relaks na plaży. Powrót do ośrodka. 
Obiadokolacja. Nocleg.  
 
Dzień 3.  
Śniadanie. Przejazd do Grunwaldu na Pole Bitwy, gdzie zobaczymy Pomnik Zwycięstwa 
Grunwaldzkiego, który składa się z: granitowego obelisku, jedenastu 30-metrowych masztów 
symbolizujących sztandary polskich i litewsko-ruskich chorągwi, amfiteatru z pomieszczeniami 
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Na polu bitwy znajdują się również: ruiny kaplicy pobitewnej 
pozostałości Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, zburzonego przez hitlerowców w 1939, 
Kamień Jungingena, Kopiec Jagiełły usypany przez harcerzy z ZHP w 1959. Powrót do hotelu/ 
ośrodka. Obiadokolacja. Nocleg.  
ZAMIAST GRUNWALDU MOŻNA ZROBIĆ JAKIŚ REJS PO JEZIORZE, ALE BĘDZIE DROŻEJ  
 
Dzień 4.  
Wizyta w sanktuarium Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej.  Gietrzwałd stał się sławny dzięki 
Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce dziewiętnaście lat po Objawieniach w Lourdes i 
trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia 
Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Matka Boża przemówiła do nich po 
polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, jakim mówią w Polsce". Następnie 
przejazd do malowniczo położonego wśród jezior (leży nad 15 jeziorami) i lasów Olsztyna.  
Zobaczymy Zamek kapituły warmińskiej, będący wizytówką i symbolem miasta. Spacer po 
Starym Mieście, podczas którego zobaczymy: XIV wieczną katedrę św. Jakuba, Wysoką Bramę, 
będącą jedną z nielicznych pozostałości XIV wiecznych murów obronnych miasta. Przejazd do 
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
Dzień 5.  
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Świętej Lipki. Jest to jedno z najbardziej znanych w 
Polsce sanktuariów maryjnych. Świętolipska bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków 
baroku w północnej Polsce. Po nawiedzeniu sanktuarium wyjazd w kierunku Tarnowa. Przyjazd 
późnym wieczorem/w nocy.  
 


