
Pielgrzymka „Szlak Piastowski i Karkonosze”
Trasa: Lublin - Kalisz - Skalmierzyce - Licheń - Kruszwica - Strzelno - Inowrocław - Mogilno - 

Gniezno - Lednica - Poznań - Karpacz - Szklarska Poręba - Śnieżka - Karpacz - Lublin

w terminie: 04 - 11 września 2021 r.  (od soboty do soboty)     /8 dni - autokarem/
Program:  
01/ - Lublin - zbiórka o godz. 07.00 rano - przejazd do Kalisza - zwiedzanie: Pomnik Książki - upamiętniający tysiące książek z kaliskich 
        bibliotek zniszczonych przez Niemców za okupacji, Katedra św. Mikołaja Biskupa, Rynek, Baszta Dorotka, Narodowe Sanktuarium 
        św. Józefa zw. „Polskim Nazaretem”, kult św. Józefa wiąże się z cudownym obrazem Świętej Rodziny, wstawiennictwu św. Józefa 
        więźniowie z Dachau zawdzięczają swoje ocalenie w 1945 r., rodziny miłość i zgodę, potomstwo i pracę - obiadokolacja - nocleg
02/ - Kalisz - śniadanie - przejazd do Skalmierzyc - zwiedzanie: Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z cudownym XV w. obrazem 
        MB Skalmierzyckiej - przejazd do Lichenia - zwiedzanie: Kościół św. Doroty, groby wizjonerów, którym Maryja się ukazała w XIX  
        wieku, obiecując Polakom szczególną opiekę, Kaplica Krzyża św., Bazylika MB Bolesnej Królowej Polski - największa świątynia 
        w Polsce. Wolny czas, dla chętnych wjazd lub wejście na wieżę z tarasami widokowymi (98 m i 114 m) - obiadokolacja - nocleg  
03/ - Licheń - śniadanie - przejazd do Kruszwicy - kolebki Państwa Polskiego - zwiedzanie: Mysia Wieża, owiana legendą o Popielu 
        i Piaście, romańska kolegiata z XII w., rejs statkiem po Jeziorze Gopło - przejazd do Strzelna - jednego z najstarszych miast na 
        Kujawach, na szlaku Piastów oraz na szlaku św. Jakuba Apostoła - zwiedzanie unikalnych na skalę Europy zabytków romańskich: 
        Zespół Klasztorny SS. Norbertanek, Rotunda św. Prokopa - przejazd do Inowrocławia - historycznej stolicy Zachodnich Kujaw 
        i uzdrowiska - zwiedzanie: Kościół Imienia NMP Maryi z XII w., spacer po Parku Solankowym z tężniami - obiadokolacja - nocleg
04/ - Licheń - śniadanie - przejazd do Mogilna - źródeł polskiego chrześcijaństwa, dokąd przybyli pierwsi mnisi benedyktyńscy w XI w.,   
        wizyta w Klasztorze Br. Kapucynów - przejazd do Gniezna - pierwszej stolicy Polski, miejsca zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r.,
        zwiedzanie: Wzgórze Lecha z Katedrą NMP i św. Wojciecha - patrona Polski, słynne Drzwi Gnieźnieńskie z XII w. - opowiadające 
        historię męczeństwa św. Wojciecha - przejazd do Lednicy - zwiedzanie: Muzeum Pierwszych Piastów, Ostrów Lednicki - osada na 
        wyspie, na Jeziorze Lednica - domniemane miejsce chrztu Mieszka I, Pola Lednickie z „Bramą Rybą” - obiadokolacja - nocleg
05/ - Gniezno - śniadanie - przejazd do Poznania - zwiedzanie: Ostrów Tumski z Archikatedrą św. Piotra i Pawła, Złota Kaplica - miejsce 
        pochówku pierwszych władców Polski: Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Stary Rynek z kamieniczkami i ratuszem, wolny czas na 
        obiad lub na degustację rogali św. Marcina - przejazd w góry, do położonego u stóp Karkonoszy Karpacza - obiadokolacja - nocleg 
06/ - Karpacz - śniadanie - zwiedzanie: zapora na Łomnicy, Kościół Wang - unikatowa budowla sakralna w stylu skandynawskim z XII w.,
        sprowadzona do Polski w XIX w. - przejazd do Szklarskiej Poręby - spacer szlakiem do Wąwozu Szklarki z malowniczym 13,3 m 
        wodospadem potoku Szklarka - wolny czas w centrum na posiłek lub zakup pamiątek - powrót do Karpacza - obiadokolacja - nocleg
07/ - Karpacz - śniadanie - wycieczka piesza z przewodnikiem górskim: wjazd kolejką na Kopę (1350 m n.p.m.) - przejście do Schroniska 
        „Dom Śląski” (1400 m n.p.m.), dla chętnych wejście na Śnieżkę (1603 m n.p.m.) - powrotny zjazd kolejką - obiadokolacja - nocleg
08/ - Karpacz - śniadanie - wyjazd w drogę powrotną - powrót do Lublina we wczesnych godzinach wieczornych.

Cena: 1595 zł/os (grupa 40-44 os.)  1790 zł/os (grupa 30-34 os.)
Cena: 1685 zł/os (grupa 35-39 os.)          1895 zł/os (grupa 25-29 os.)
Cena obejmuje opłaty za: 
- przejazd autokarem (wyposażonym w klimatyzację),    
- 2 noclegi w domu pielgrzyma w Licheniu, 5 noclegów w hotelach,
  pokoje 2 i 3 os. z łazienkami, 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
- ubezpieczenie: NWI (10.000 zł), NWS (10.000 zł), bagaż (1000 zł),  
- zestawy tour guide, opiekę pilota, składka na UFG, TFP.

Cena nie obejmuje opłat za:
- bilety wstępu do muzeów, bilety do KPN, przewodników lokalnych i górskich,
- rejs na J. Gopło, kolejka na/z Kopę (65 zł), razem ok. 300 zł/os. 
- napoje do obiadokolacji,  
- dopłata za pokój 1 os. 380 zł.

Zbiórka: godz. 07.00, przy parafii Br. Kapucynów na Poczekajce, ul. Pielęgniarek, wjazd od Hotelu Fokus.  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 500 zł/os. o. Mirosław Ferenc, tel: 508 301 603. Dopłata pozostałej kwoty do 10 sierpnia 2021 r.             
Wpłaty na konto: 47 1240 2500 1111 0010 1318 0734, PEKAO SA, IV Oddz. w Lublinie, dopisek: Karkonosze 04-11.09.2021. 

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, wygodne obuwie sportowe, odzież dostosowaną do zmian pogody, maseczki, środki do dezynfekcji rąk. 
Studentów, emerytów, rencistów, os. niepełnosprawne, prosimy o zabranie legitymacji; niektóre obiekty udzielają zniżek na bilety wstępu. 

Biuro Podróży "OLIMP", ul. Kościelna 5/lok. 4, 20-307 LUBLIN, www.olimp.lublin.pl                                                           
Nr wpisu do rejestru: 295, tel. 81-743-76-28, kom: 695 938 110, travel@olimp.lublin.pl
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