
 

 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ I  

Wyjazd z Tarnowa, przejazd do wsi Kluki, gdzie znajduje się Muzeum Wsi Słowińskiej. Jest to niezwykle ciekawy skansen, 

stworzony w jednej z zagród, zbudowanej w połowie XIX wieku i zachowanej w miejscu pierwotnej lokalizacji. Stała 

ekspozycja prezentuje kulturę Słowińców – ludności zamieszkałej niegdyś nad jeziorami Gardno i Łebsko. Można się tam 

nauczyć wypieku chleba, przędzenia nici czy kopania torfu. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ II  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na Górę Chełmską , zwaną „Giewontem Północy” gdzie znajduje się sanktuarium 

Matki Bożej (z parkingu trzeba podejść kawałek pod górę). Nawiedze sanktuarium, Msza święta, następnie przejazd do 

Koszalina- miasta będącego niegdyś miastem hanzeatyckim.   Zobaczymy XIV wieczną ceglaną katedrę Niepokalanego 

Poczęcia NMP, kaplicę św. Gertrudy, fragmenty murów obronnych, gotycką kamienicę z XVI wieku, tzw. Domek Kata, w 

którym obecnie mieści się Teatr „Dialog”. Spacer w kierunku młyna wodnego i secesyjnej kamienicy „Pałacu Młynarzy”. 

Przejazd na plażę- czas wolny na opalanie. Następnie udamy się do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

 

DZIEŃ III 

Po śniadaniu przejazd do Kołobrzegu, będącego jednym z najstarszych miast w Polsce. Funkcje uzdrowiskowe zaczął pełnić 

pod koniec XVIII wieku, wcześniej miejscowe solanki wykorzystywano do ważenia soli. Spacer po mieście, podczas którego 

zobaczymy XIV- wieczną bazylikę Wniebowzięcia NMP, kamienicę Schlieffenów, w której znajduje się Muzeum Oręża 

Polskiego.  Zobaczymy również kołobrzeską latarnię morską i fort Ujście, molo.  Spacer ulicą Dubois pełną sklepików, 

winiarni i kafejek. Czas wolny. Przejazd do Niechorza, gdzie zobaczymy najpiękniejszą na polskim wybrzeżu latarnię 

morską.  Następnie przejazd do Trzęsacza, który słynie z pozostałości ceglanego gotyckiego kościoła z XV w., który niegdyś 

stał 2 km od brzegu, natomiast dziś znajduje się na krawędzi wysokiego klifu. Podmywające brzeg morze, od początku XX 

wieku, nieprzerwanie zabiera kolejne fragmenty budowli. Przejazd do hotelu. 

Obiadokolacja. Nocleg.  

 

DZIEŃ IV 

Po śniadaniu udamy się na największą polską wyspę- Wolin. Tam odwiedzimy 

miasteczko o tej samej nazwie. W Wolinie odwiedzimy Skansen Centrum Słowian 

 i Wikingów, będąca rekonstrukcją zabudowy wczesnośredniowiecznego Wolina.  

Zobaczymy również Kościół Kolegiacki pw. Świętego Mikołaja  Biskupa, wiatrak 

holenderski, neogotycki ratusz. Następnie przejazd do Świnoujścia- miasta 

położonego na 44 wyspach, w tym na trzech największych: Wolin, Uznam 

 i Karsibór. Zwiedzanie Twierdzy Świnoujście (wybrany fort), spacer podczas 

których zobaczymy liczne ciekawe wille i kamienice, dom szachulcowy chata rybaka, 

latarnia morska. Znakiem rozpoznawalnym Świnoujścia, stanowiącym również 

element oficjalnego logotypu miasta jest Stawy Młyny usytuowana na końcu 

Falochronu Zachodniego w Świnoujściu. Czas wolny. Przejazd do hotelu.  

 

 



 

 
 

DZIEŃ V 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Świebodzina. Nawiedzenie Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego. Msza Święta. Spacer pod Figurę Chrystusa Króla oraz jej 

zwiedzanie. Jest to żelbetowa rzeźba w Świebodzinie, wzniesiona w 2010 według 

projektu Mirosława Pateckiego; przedstawia Jezusa Chrystusa jako Króla 

Wszechświata. Całkowita wysokość pomnika wynosi 36 m, z czego 33 m przypada na 

figurę Jezusa, a 3 m na wieńczącą pomnik pozłacaną koronę. Czas wolny. Przejazd do 

Tarnowa.  

 

CENA : 1480 ZŁ   
 

CENA ZAWIERA: 

 Przejazd  komfortowym autokarem 
 4  noclegi w hotelach, pensjonatach  **/*** 
 Wyżywienie w postaci śniadań i obiadokolacji  
 opieka pilota wycieczek 
 ubezpieczenie NNW 10 000 zł  

 

CENA NIE ZAWIERA: 

 50ZŁ – KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU 
 

 Dopłata do pokoju jednoosobowego  - 60zł za noc 
 Fakultatywny koszt ubezpieczenia od rezygnacji z pielgrzymki –  58PLN -  w przypadku zachorowania  

nagłego  
 Fakultatywny koszt ubezpieczenia od rezygnacji z pielgrzymki  z rozszerzeniem na choroby przewlekłe– 

 116 PLN 
 WYBÓR MIEJSCA W AUTOKARZE – KOSZT 50 ZŁ  ( konieczny wcześniejszy kontakt z biurem w celu ustalenia 

szczegółów) 
 

 

 

 

 

Organizator Pielgrzymki:  

Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe- Beskidvision sp. j. Sylwia Rusin i Iwetta Kaczmarczyk  34-300 Żywiec, ul. Kopernika 2  

tel:  0048 661915721     NIP: 553 253 29 35,   REGON: 366485465 

EWIDENCJA ORGANIZATORÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH NR 1226 

 


