
 

Pielgrzymka Sanktuaria Alpejskie
Trasa: Lublin - Vimperk - Passau - Altötting - Landeck - Einsiedeln - Zurich - Annency - 

La Salette - Montgenevre - Oropa - Orta di San Gulio - Lago d'Orta - Werona - Tarvisio - Lublin

Niezwykle widokowa trasa pielgrzymki przebiega przez terytorium sześciu krajów, zataczając długą pętlę wokół Alp. 
Najdalej położonym punktem programu będzie 1-dniowy pobyt i odpoczynek w majestatycznie położonym Sanktuarium Matki Bożej 

w La Salette, w Alpach francuskich. Odwiedzimy ponadto sanktuaria maryjne Bawarii w Passau i Altotting, Czarne Madonny 
w Einsiedeln i Oropie oraz kompleks Sacro Monte nad Jeziorem Orta we Włoszech. Wędrówka po Zurichu, finansowej stolicy kraju,

pozwoli poznać atmosferę zamożnej Szwajcarii. Spacer tętniącymi życiem uliczkami Werony przeniesie nas do czasów starożytnych oraz
przypomni losy Romeo i Julii. Rejs po lazurowych wodach polodowcowego Jeziora d' Annency oraz rejs na miniaturową Isola San

Gulio, zachwycą urodą krajobrazów. Pobyt w Italii nie obędzie się bez degustacji lodów, kawy, wina i produktów regionalnych.
Połączenie aspektów duchowych oraz walorów poznawczych niech zmotywują Państwa do udziału w pielgrzymce. Zapraszamy!  

termin: 27.06 - 05.07.2023 r.  /9 dni - autokarem/
Program:
01/ - Lublin - zbiórka rano o godz. 04.30 - przejazd przez Polskę, Czechy do hotelu k/Vimperk - obiadokolacja - nocleg 
02/ - Vimperk - śniadanie - przejazd przez górski region Szumawy do Niemiec do Passau - “bawarskiej Wenecji”, miasta 
        położonego u zbiegu trzech rzek: Dunaju, Inn i Ilz - wjazd na wzgórze Mariahilf z panoramą miasta i Sanktuarium MB 
        Wspomożycielki. Przejazd do Altötting - zaliczanego do pięciu głównych sanktuariów maryjnych Europy - spacer: 
        Bazylika św. Anny, Rynek, Kaplica Łask - sięgająca czasów św. Ruperta Apostoła Bawarii (VIII w.) z figurą Czarnej 
        Madonny Patronki Bawarii - wolny czas na kawę - przejazd do Tyrolu w Austrii - obiadokolacja - nocleg k/Landeck
03/ - Landeck - śniadanie - przejazd do Szwajcarii do Einsiedeln - zwiedzanie: Bazylika Czarnej Madonny w Opactwie 
        Benedyktynów - ważny katolicki ośrodek kultu maryjnego w Szwajcarii - po południu przyjazd do Zurichu - spacer 
        po Starym Mieście; spacer wzdłuż rzeki Limmat i Jeziora Zuryskiego: Kościół Fraumunster z witrażami M. Chagalla, 
        Grossmunster, historyczne wzgórze Lindenhof - przejazd do Francji - obiadokolacja - nocleg w okolicy Mulhouse
04/ - Mulhouse - śniadanie - przejazd przez Szwajcarię do Francji do Annency - alpejskiej Wenecji - spacer po starówce:
        Palais de l'Ile, kamieniczki, uliczki i mostki nad kanałami - rejs statkiem po krystalicznych wodach Jeziora Annency - 
        wpisanego na Listę Dziedzictwa UNESCO - dalszy przejazd w Alpy Izerskie do La Salette - obiadokolacja - nocleg  
05/ - La Salette - śniadanie - całodzienny pobyt w Sanktuarium MB Płaczącej - położonym na wysokości 1800 m n.p.m. - 
        rano zapoznanie z miejscem zjawienia i orędziem Maryi z 19 września 1846 r., źródełko, Bazylika, Droga Krzyżowa -  
        wolny czas na górskie spacery na pobliskie szczyty lub odpoczynek w alpejskiej scenerii - obiadokolacja - nocleg 
06/ - La Salette - śniadanie - przejazd malowniczą trasą wokół górskiego masywu Les Écrins do Montgenevre - ośrodka  
        narciarskiego na znanej od starożytności alpejskiej przełęczy, na granicy Francji i Włoch - postój na sesję zdjęciową - 
        przejazd do Włoch do Oropy - sanktuarium maryjnego położonego na wys. 1200 m n.p.m. - zwiedzanie: Bazylika MB 
        Patronki Piemontu z Czarną Madonną, dziedzińce - przejazd do hotelu w okolicy Biella - obiadokolacja - nocleg 
07/ - Biella - śniadanie - przejazd do Orta di San Giulio - zwiedzanie: Sacro Monte di Orta - kompleks 20 kaplic z XVI w. 
        opowiadających życie św. Franciszka z Asyżu - jeden z dziewięciu kompleksów Świętych Gór Piemontu i Lombardii, 
        wpisanych na Listę UNESCO - spacer po miasteczku - rejs na miniaturową wysepkę Isola di San Giulio - położoną
        na jeziorze Lago d'Orta - na wyspie znajduje się Bazylika San Giulio, Klasztor Benedyktynek i domy mieszkańców 
        wyspy - przejazd do winiarni - degustacja wina i produktów regionalnych i zakupy - obiadokolacja - nocleg k/Negrar
08/ - Negrar - śniadanie - przejazd do Werony - zwiedzanie: Piazza Bra, Arena Rzymska z I w. (z zewnątrz), Piazza delle
        Erbe, Balkon Julii Capuletti, Bazylika San Lorenzo - przejazd w Alpy do hotelu k/Tarvisio - obiadokolacja - nocleg
09/ - Tarvisio - śniadanie - wyjazd w drogę powrotną do Polski - przyjazd do Lublina w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 1350 zł + 460 euro/os.
Cena obejmuje opłaty za:
- transport autokarem wg programu (wyposażonym w klimatyzację, toaletę),
- ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: KL (20.000 euro), NNW (15.000 zł), bagażu (1000 zł), 
- 8 noclegów w hotelach i domu pielgrzyma w La Salette, pokoje 2 i 3 os. z łazienkami,   
- wyżywienie wg programu: 8 śniadań kontynentalnych, 8 obiadokolacji, 



- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/os.,
- składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł/os.,
- opieka pilota, 

Cena nie obejmuje opłat za:
- ubezpieczenia od rezygnacji (od 110 zł/os.) - dla chętnych, można się indywidualnie doubezpieczyć,
- zestaw tour guide, bilety wstępu, rejsy statkiem, degustację wina, przewodników lokalnych - razem ok. 50 euro/os,
- napoje do obiadokolacji,
- dopłata do pokoju 1 os. 180 euro, ilość pokoi 1 os. ograniczona, tylko na zapytanie.

Zbiórka godz. 04.30 - Lublin, za Klasztorem Br. Kapucynów na Poczekajce, ul. Pielęgniarek, wjazd od Hotelu Fokus.  

Informacje o. Mirosław Ferenc, tel: 504 641 066.
Zapisy, wpłaty i formalności: Biuro Podróży OLIMP tel: 81 743 76 28 pon.-pt. 09.00-13.00 lub 695 938 110.

Zapisy z zaliczką 1000 zł/os. do 15 lutego 2023 r. lub do wyczerpania miejsc, dopłata 350 zł +460 euro do 05.06.2023 r. 
nr konta złotówkowego: PL 29 1020 3147 0000 8502 0143 9736 
nr konta euro: PL 79 1020 3147 0000 8902 0144 5527. 
PKO BP S.A. I Oddz. Lublin, Kod SWIFT BPKOPLPW  Dopisek: Sanktuaria Alpejskie

PROGRAM JEST RAMOWY I KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA ZABYTKÓW MOŻE ULEC ZMIANIE.  
PILOT NIE OPROWADZA WEWNĄTRZ ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW. 

Każdy uczestnik powinien posiadać ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport minimum 3-mce po pielgrzymce, 
wygodne obuwie sportowe, odzież dostosowaną do zmian pogody. Oficjalną walutą w Czechach jest korona czeska, 
warto zabrać niewielką ilość koron na drobne wydatki na trasie. Toalety 20 CZK, piwo 40-100 CZK, kawa 50-75 CZK. 
W Szwajcarii obowiązuje frank szwajcarski, można zabrać niewielką kwotę w tym monety. 
W pozostałych krajach można płacić euro.

Ceny biletów wstępu w sezonie 2023 r. mogą ulec zmianie.

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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