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Szlakiem św. Pawła do 

GRECJI 11 dni 
Termin: 13.07 -  23.07.2020r.  CENA: 2950 zł  

Dzień 1 Polska – Belgrad 13.07 

Zbiórka na o godz. 5:00 na parkingu pod parafią Miłosierdzia 

Bożego w Skawinie. Msza święta rozpoczynająca pielgrzymkę.  

Przejazd przez Słowację, Węgry. Krótki postój  na kawę i ciastko w 

Budapeszcie. Panorama miasta.   Dalsza podróż w kierunku Serbii.  

Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Belgradu, nocleg. Ze względu 

na późny przyjazd do hotelu, w tym dniu nie ma obiadokolacji. Prosimy o zabranie suchego 

prowiantu.  

 

Dzień 2 Skopje – Dom Pamięci Matki Teresy z Kalkuty 14.07 

Po śniadaniu przejazd do Skopje, rodzinnego miasta św. Matki Teresy z Kalkuty. Odwiedzimy Dom 

Pamięci, w którym przechowywane są  pamiątki po świętej 

i fotografie dot. jej życia. Msza święta. Przejazd do hotelu w 

Kavali. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

 

Dzień 3 Kavala, Filippi 15.07 

Rano po śniadaniu udamy się do Filippi, pierwszego miasta 

europejskiego, od którego św. Paweł z Tarsu rozpoczął 

krzewienie wiary w Jezusa Chrystusa. Filippi znane jest także 

jako miejsce pamiętnej bitwy stoczonej w pobliżu miasta w 
42 r. p.n.e. przez wojska Brutusa i Kasjusza z armią 

Oktawiana i Marka Antoniusza. Zobaczymy miejsce nad rzeczka Angistą, gdzie św. Paweł ochrzcił 

pierwszą Europejkę - Lidię. Msza święta. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

 

Dzień 4 Meteory 16.07 

Rano po śniadaniu wyjedziemy do Meteorów, gdzie zobaczymy klasztory ,,zawieszone" w chmurach.  

Klasztory pochodzące z IX w. nauczą nas wiele o ascetycznym życiu mnichów, którzy spędzają tu 

całe swoje życie. Msza święta. Przejazd do hotelu w Delfach. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 

nocleg.  

 

Dzień 5 Delfy- Korynt – Nafplio 17.07 

Śniadanie. Msza święta. Zwiedzanie Delf, uznawanych przez 

Starożytnych Greków za środek ziemi. Do wyroczni delfickiej 

udawano się aby za pośrednictwem kapłanki Pytii dowiedzieć 

się o swojej przyszłości. Przejazd na półwysep peloponeski do 

Koryntu, który w starożytności był niezwykle bogatym miastem. 

Zobaczymy antyczne ruiny, a także słynny Kanał Koryncki, 

bezpośrednie i bezpieczne połączenie pomiędzy morzami: 

Egejskim i Jońskim. Tu podczas swej podróży apostolskiej 

przebywał i nauczał  św. Paweł.  Następnie udamy się do 

Nafplio, uznawanego za najpiękniejsze miasto lądowej Grecji, 

położone w Argolidzie. Spacer po mieście, przerwa na kawę i 

zakup pamiątek. Zakwaterowanie w hotelu na Peloponezie, obiadokolacja, nocleg.  

 

Dzień 6  Rejs na wyspę Eginę 18.07 
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Śniadanie. Wypłynięcie na wyspę Eginę. Niezapomniany 

rejs, podczas którego będziemy wypatrywać delfinów. Przejazd do kościoła św. Nektariosa, 

jednego z najbardziej czczonych świętych greckiego kościoła prawosławnego. Nawiedzenie 

Monasteru, założonego przez niego. Następnie zwiedzanie  świątyni Aphai (pierwowzór Partenonu na 

Akropolu) Podczas rejsu  postój na plaży Ag. Marina. Czas wolny na zakupy i spacer po urokliwej 

stolicy wyspy. Wieczorem powrót do Pireusu. Kolacja i nocleg w hotelu.   

 

Dzień 7 Ateny 19.07 

Rano po śniadaniu wyjazd do centrum Aten. 

Zwiedzanie wzgórza Akropolu zwieńczonego ruinami 

Partenonu oraz wzgórza Areopagu. Następnie przejazd 

do dzielnicy Plaka. Spacer uliczkami tętniącymi życiem. 

Czas wolny na zakup pamiątek. Objazd miasta: 

Stadion Olimpijski i Parlament. Msza święta. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

 

Dzień 8 Termopile – Riviera Olimpijska 20.07 

Po śniadaniu przejazd w kierunku Riviery Olimpijskiej. Po drodze zatrzymamy się w Termopilach, 

miejscu słynnej bitwy. Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu, 

czas wolny na plaży, obiadokolacja i nocleg.  

 

Dzień 9 Saloniki – Weria 21.07 

Rano śniadanie. Wyjazd do Thesalonik, drugiego pod względem wielkości miasta Grecji. Zwiedzimy 

wspaniałą bazylikę Św. Demetriusza - największy kościół Grecji, Białą Wieżę- symbol miasta, Łuk 

Triumfalny wybudowany na cześć Galeriusza. Czas wolny na zakupy pamiątek. Po południu powrót 

do hotelu, czas wolny na plażowanie, odpoczynek . Obiadokolacja i nocleg w hotelu.  

 

Dzień 10 Weria 22.07 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Werii, w starożytności noszącej nazwę Berei. To tutaj 

Św. Paweł ukrył się uciekając przed Żydami z Salonik. Zobaczymy miejsce z którego nauczał oraz 

będziemy uczestniczyli we mszy świętej kończącej naszą pielgrzymkę w Grecji. Przejazd do hotelu 

w Serbii, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 11 Polska 23.07 

Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Skawiny w godzinach wieczornych.  

CENA ZAWIERA:  

 PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM 

 9 NOCLEGÓW W HOTELACH **/***  

 WYŻYWIENIE:  9 ŚNIADAŃ, 8 OBIADOKOLACJI 

 UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE  Signal Iduna KL ( 15000 Eu ), NNW ( 15000zł ), bagaż ( 1000 zł ) Rozszerzenie o choroby 

przewlekłe  

 OPIEKA DOŚWIADCZONEGO  PILOTA 

 TFG 

 PODATEK VAT 

CENA NIE ZAWIERA:  

 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, systemu audio-guide - 90 Euro, płatne u pilota w 

autokarze, rejs na wyspę Hydra dla chętnych  ok 45 Euro,  

 

Zapisy w zakrystii i kancelarii Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie do dnia 31.01.2020 r.  

Zaliczka przy zapisie 500 zł;  Więcej informacji tel. 729 967 270 zwłaszcza w poniedziałki; 

 

 


