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PIELGRZYMKA PARAFIALNA – autokar, 6 dni 
Słowacja, Rumunia, Ukraina, Węgry 

 

     
 

Bogaty i sprawdzony program zwiedzania: 
Lewocza, Satu Mare, Sapanta, Prisłop, Piotrowce Górne i Dolne,  

Czerniowce, Voronet, Suczawa, Tokaj 
 

Termin: 27.05 - 01.06.2019 r. 
 
 
 
DZIEŃ 1: Lewocza (z Krakowa ok. 470 km) – poniedziałek 27.05.2019 
O ustalonej wczesnej godzinie porannej spotykamy się na wyznaczonym parkingu, skąd wyjedziemy autokarem w 
kierunku Słowacji i Węgier. Na terenie Słowacji krótkie zwiedzanie miejscowości Lewocza, czyli zabytkowej perełki 
słowackiego Spisza, a zarazem ważne maryjne sanktuarium, odwiedzone w czasie papieskiej pielgrzymki przez Św. Jana 
Pawła II. Zobaczymy tam  katedrę Św. Jakuba o najwyższym gotyckim ołtarzu w Europie (dzieło Mistrza Jakuba z 
Lewoczy). Wieczorem przejedziemy na obiadokolację i nocleg do hotelu.  

 
DZIEŃ 2: Satu Mare, Sapanta, Prisłop (ok.560 km) – wtorek 28.05.2019 
Po śniadaniu przejedziemy do Satu Mare, jest to ważne miasto północnej Rumunii, zobaczymy tam Plac Wolności, przy 
którym znajduje się m.in. reprezentacyjny Hotel „Dacia” oraz klasycystyczna katolicka katedra. Następnie przejedziemy 
przez rumuński Maramuresz. Zwiedzimy miejscowość Sapanta, gdzie znajduje się jedyny w swoim rodzaju „wesoły 
cmentarz” oraz zobaczymy monastyr o imponującej, strzelistej wieży. Po południu dotrzemy do Przełęczy Prisłop, 
przejedziemy malowniczą górska trasą pomiędzy masywami Gór Maramurskich oraz Parku Narodowego Gór 
Rodniańskich. Wieczorem przejedziemy na obiadokolację i nocleg do hotelu.  

 
DZIEŃ 3 *: Piotrowce Górne i Dolne, Czerniowce (ok. 290 km) – środa 29.05.2019 
Po śniadaniu udamy się w stronę Ukrainy. Przekroczenie granicy. Nawiedzimy  świątynię p.w. Przemienienia Pańskiego 
w Piotrowcach Dolnych, a następnie przejdziemy do kościoła św. Antoniego z Padwy w Piotrowcach Górnych. 
Spotkanie z miejscową Polonią. Msza św. Jak czas pozwoli odwiedzimy również miasteczko na Bukowinie, które liczy 
250 tysięcy mieszkańców i do dziś jest symbolem dawnej wielokulturowości i austro-węgierskiego szyku, Czerniowce. 
Mieszkają w nim ludzie różnych kultur i narodowości — w tym niewielka społeczność polska. Proponujemy spacer po 
centrum starego miasta. Wieczorem powrócimy na obiadokolację i nocleg na teren Rumunii.  
 

mailto:joanna.wojtas@orlando.com.pl
http://www.orlando.com.pl/
http://www.pielgrzymki.pl/


Biuro Podróży ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o. 
32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 D 

Tel. +48 12 276 24 39 wew. 23 
Tel. kom. +48 791 110 721 

joanna.wojtas@orlando.com.pl 
www.orlando.com.pl, www.pielgrzymki.pl 

NIP: 944-20-64-651,  REGON:  351384359,  KRS: 0000118138 

 

 

 

 
 

*Dzień 3: ZAPASOWYY!!!  Gdyby nie udało się wyjechać na Ukarinę zwiedzimy miejscowość KACZYKA,. 
Po śniadaniu przejedziemy do miejscowości Kaczyka, która jest największym sanktuarium maryjnym w Rumunii. 
Historia miasteczka rozpoczyna się w 1785 roku, kiedy to odkryto tutaj duże pokłady soli kamiennej, prężnie działa tam 
Stowarzyszenie Polaków, a także Dom Polski. Nawiedzimy rzymskokatolicki kościół Wniebowzięcia NMP, przy którym 
znajduje się replika słynnej groty z Lourdes, która stanowi cel licznych pielgrzymek katolickich w Rumunii. Wieczorem 
powrócimy na obiadokolację i nocleg do hotelu.  
 
DZIEŃ 4: Voronet, Suczawa (ok. 80 km) – czwartek 30.05.2019 
Po śniadaniu udamy się do miejscowości Suczawa, która jest głównym ośrodkiem administracyjnym rumuńskiej 
Bukowiny, a także miejscem działalności Związku Polaków w Rumunii. Następnie przejedziemy do Monastyru Voronet  
- świątynia została zbudowana w 1488 roku na miejscu starej drewnianej cerkwi - zaledwie w 3 miesiące i 21 dni! Jej 
wewnętrzne i zewnętrzne ściany zdobią przecudne freski przedstawiające sceny biblijne. Wieczorem obiadokolacja i 
nocleg w hotelu.  
 
DZIEŃ 5: Tokaj (ok. 465 km) – piątek 31.05.2019 
Po śniadaniu przejedziemy w kierunku Polski, po drodze odwiedzając miejscowość Tokaj, która jest stolicą 
najsłynniejszego węgierskiego wina, a zarazem pięknym barokowym miasteczkiem. Po południu proponujemy 
regionalną obiadokolację z muzyką i degustacją winą tzw. „Wieczór Węgierski”.   
 
DZIEŃ 6: Powrót do Polski (ok. 350 km do Krakowa) – sobota 01.06.2019 
Po śniadaniu przejedziemy przez Węgry, Słowację, w kierunku Polski. Do Krakowa przyjedziemy w godzinach 
popołudniowych. Pożegnanie z pilotem i zakończenie pielgrzymki. 
 

Cena: 1490 PLN / osoby 
(oferta dla 46 osób) 

 
Cena zawiera: 

 PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM (wyposażonym w klimatyzację, wc, rozkładane fotele, barek – płatny we 
własnym zakresie, video/dvd); 

 5 NOCLEGÓW W HOTELACH  3* (pokoje 2 osobowe z łazienką); 

 WYŻYWIENIE 2 RAZY DZIENNIE (5 śniadań, 4 obiadokolacje, wieczór węgierski); 

 UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA KL (10 000 EUR) i NNW (7 000 PLN) + choroby przewlekłe i nowotworowe; 

 OPIEKA DOŚWIADCZONEGO PILOTA; 

 PROGRAM ZWIEDZANIA; 

 PODATEK VAT. 
Cena nie zawiera: 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wjazdów do miast, lokalnych przewodników, ewentualnych przejazdów 
komunikacją miejską, taksy klimatycznej, słuchawek podczas zwiedzania, zwyczajowych napiwków (około 60 EUR / 
osobę, kwota obowiązkowa płatna u pilota w autokarze);  

 napojów do obiadokolacji;  

 dopłaty do pokoju jednoosobowego (tylko na zapytanie);  

 dodatkowego ubezpieczenia od kosztów z losowej rezygnacji z pielgrzymki, 65 PLN/osoby, płatne w dniu zapisu;  

 świadczeń niewymienionych w ofercie. 
Ważne informacje: 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 

 Prosimy o zabranie ważnego paszportu, min. 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. 

 Gwarantujemy rezerwację Mszy Świętych w szczególnych miejscach podczas programu zwiedzania. 
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