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5 DNIOWA PILEGRZYMKA   
„ KOLEBKA CHRZEŚCIJAŃSKICH SŁOWIAN ” 

 
ŚWIADCZENIA: 

 Przejazd autokarem( WC, klimatyzacja, barek DVD,)i opłaty za drogi i parkingi   
 Zakwaterowanie: 2 x nocleg –  Morawy hotel*** , pok. 2,3 os z               

                            łazienkami 
  2 x nocleg okolice Wiednia – hotel*** - pokoje 2,3 osobowe z 
łazienkami 

 Wyżywienie:  4 x śniadanie, 3 x obiadokolacja,  obiad 
 Kolacja na Grinzingu  
 Opieka pilota 
 Przewodnik po Morawach i Wiedniu 
 Bilety wstępu* 
 Ubezpieczenie: KL- 10 tys. €,  NNW- 7 tys,.pln , do 800 

zł bagaż- ERV  
 Podatek VAT 
 TFG-10 ZŁ 

PARAFIA: DROBNIN 
TERMIN:24-28wrzesień 2018  
PROGRAM 
1 dzień  
- zbiórka i wyjazd.   Przejazd do Bouzov- piękny romantyczny zamek 
pokrzyżacki*),Lostice( muzeum serków Ołomunieckich*),  Święty Hostyn bazyliką 
"mniejszą" poświęconą Matce Boskiej, ( najczęściej odwiedzane miejsce pielgrzymek 
w Republice Czeskiej. zwiedzimy  piękną drogę krzyżową, wieżę widokową i elektrownię 
wiatrową.)-Msza Święta 
- przyjazd , zakwaterowanie,  
-obiadokolacja  
- nocleg 
 
2 dzień  
-śniadanie. Przejazd do Velehradu - najważniejszego 
sanktuarium w Czechach związanego z kultem św. Cyryla i 
Metodego. Kościół Wniebowzięcia  Najświętszej Panny Marii i 
św. Cyryla i Metodego i tu Msza Święta.    ZLIN( miasto Baty- 
Muzeum Baty* , dawny biurowiec i punkt widokowy*), 
Kromerziż(  letnia siedziba biskupów i arcybiskupów- Pałac Arcybiskupów*) 
- obiadokolacja 
 -nocleg  
 
 
3 dzień  
- śniadanie. Zwiedzania Wiednia. Malownicze uliczki wokół 
Katedry, Kościół Zakonu Krzyżackiego, dom Kulczyckiego. 
Trójkąt bermudzki, dzielnica uniwersytecka, kościół Jezuitów, 
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Dom pod  Bazyliszkiem, dzielnica grecka, pałac Belweder (panorama miasta) pałac 
Schonbrunn* - letnia rezydencja Habsburgów, ogrody pałacowe. Panoramiczny przejazd 
ulicami Wiednia . 
Przejazd na Kahlenberg i tu Msza Święta 
- przyjazd do hotelu , zakwaterowanie 
  - obiadokolacja 
     - nocleg 
4 dzień  
-  śniadanie. Wyjazd i  trasa wiodąca   wzdłuż Dunaju, gdzie  
towarzyszą   nam łagodne, porośnięte lasem i winoroślą stoki 
tworzące malownicze kulisy dla średniowiecznych miasteczek i 
barokowych klasztorów. Tulln /niegdyś rzymska Comagena/ 
tutaj czas oszczędził wiele pamiątek z okresu panowania 
Rzymian. Kolejny stop to imponujący klasztor Goettweig i rozciągająca sie stamtąd 
przepiękna panorama Doliny Wachaui tu Msza Święta. Krems, znane jako miejsce produkcji 
"Musztardy Kremskiej" - średniowieczne mury i historyczna zabudowa miasta. Dürnstein - 
historia uwięzionego tutaj Ryszarda Lwie Serce oraz barokowy klasztor*, Melk znanego z 
powieści Umberto Ecco "Imię Róży" 
- obiadokolacja na Grinzingu 
- nocleg 
5 dzień  
- śniadanie.  Wyjazd i zwiedzanie: Lednicko Valtickiego 
Areału( zabytek UNESCO-  Lednice*- mała trasa i Valtice- 
zamek- pierwsze piętro*).  spacer po Mikulowie- Rynek, 
kościół i tu Msza Święta  ,zamek   (będzie możliwość kupna 
wina prosto od producenta) 
- obiad w Czechach 
- powrót do miejsca wyjazdu około godz. 22.00 
 
CENA:  1295   zł- minimum 40 osób 
 
 
   Osoby zainteresowane wyjazdem  proszone o zapisywanie się  
   do 20 listopada   2017r.  

 
 
 
 
 

 
CZUJEMY SIĘ WYRÓŻNIENI , ŻE PAŃSTWO WYBRALI NAS NA SWEGO 

PARTNERA 
 


