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Informacje dotyczące autokarowej pielgrzymki do RUMUNII 
w terminie 27.05 – 01.06.2019 r. 

 
 
Szanowni Pielgrzymi, 
Już niedługo rozpocznie się pielgrzymka, która zawiedzie Państwa do Rumunii, gdzie odwiedzicie następujące miejsca: 
słowacką Lewoczę, rumuńskie Satu Mare, Sapantę i Prisłop, ukraińskie Piotrowce Górne i Dolne, a także rumuński 
Voronet i Suczawę oraz węgierski Tokaj. Przed podróżą chcielibyśmy podzielić się z Państwem kilkoma informacjami. 
Bardzo prosimy o uważne przeczytanie poniższego listu. 
 

 
Pielgrzymkę organizuje dla Państwa  

BIURO PIELGRZYMKOWE  
ORLANDO PIELGRZYMKI PAWEŁ WOLNICKI 

32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 D 
Tel.  +48 12 276 24 39 wew. 23 

Tel. kom. +48 791 992 802 
orlando@orlando.com.pl  

NIP: 945-13-16-193 
 

 
Termin pielgrzymki: 27.05 – 01.06.2019 r. 
Organizator/Opieka duchowa: Ksiądz Proboszcz Grzegorz Mrowiec - Parafia Św. Stanisława BM w Świątnikach Górnych 
Osoba z biura odpowiedzialna za organizację wyjazdu:  
Joanna Wojtas, tel. kom.: +48 791 110 721 lub email: joanna.wojtas@orlando.com.pl   
 
Wpłaty 2 raty w wysokości 1090 zł/osoby prosimy dokonywać na konto:  
Orlando Pielgrzymki Paweł Wolnicki, 32-050 Skawina, ul. Popiełuszki 2D 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A .    Konto złotówkowe: 55 1750 1048 0000 0000 2320 2368 
Tytuł przelewu: RUMUNIA ks. Mrowiec 
 
Osoba prowadząca: nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem pielgrzymki będzie czuwała pani pilot – EWELINA 
KUPIDŁO, która będzie towarzyszyła Państwu podczas całej podróży. Pani Ewelina jest doświadczonym pilotem. 
Obsługuje grupy pielgrzymkowe od lat, w związku z czym świetnie zna ich specyfikę. Pani Ewelina podczas pielgrzymki 
reprezentuje biuro ORLANDO TRAVEL, przekazuje informacje turystyczne, geograficzne, krajoznawcze, dba o sprawny 
przebieg pielgrzymki, współpracuje z lokalnymi przewodnikami i jest do Państwa dyspozycji. 
 
Termin i miejsce wyjazdu:  poniedziałek dnia 27.05.2019 r. 

 04.00 rano -  Msza Św. rozpoczynająca pielgrzymkę 

 04.30 rano - odjazd autokaru 

 Miejsce zbiórki: parking parafialny ŚWIĄTNIKI GÓRNE. 
Bagaż: na jedną osobę waga bagażu głównego wynosi około 20 kg. Bagaż główny umieszczany będzie w bagażnikach 
autokaru i nie będzie już do niego dostępu podczas przejazdu. Dopiero podczas zakwaterowania w hotelu bagaże te są 
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udostępniane uczestnikom. Dodatkowo przysługuje Państwu także tzw. bagaż podręczny, który zabieracie Państwo ze 
sobą do środka autokaru (max 5 kg). W bagażu podręcznym powinny znajdować się wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy 
niezbędne podczas podróży, jak np.: jedzenie i picie, dokumenty, pieniądze, rzeczy wartościowe (aparaty fotograficzne 
itp.), wierzchnie dodatkowe ubranie (na wypadek zmiany pogody), lekarstwa itp.  
 
Dokument tożsamości: każdy uczestnik musi mieć ze sobą ważny dokument tożsamości (z uwagi na wizytę na Ukrainie 
wymagany jest paszport – proszę sprawdzić jego ważność, min. 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki). Proszę 
pamiętać, iż imię i nazwisko uczestnika podane w biurze ORLANDO TRAVEL musi być zgodne z paszportem, którym dana 
osoba będzie się legitymowała.  
 
Prosimy o dostarczenie skanu/ksera paszportu do biura max do 10 maja, mms’em na nr tel. 791 110 721 lub na adres 
mailowy joanna.wojtas@orlando.com.pl . Podkreślamy, że dane które są podawane na kartach uczestnika, są przez 
nas używane tylko przy realizacji tej grupy, następnie są niszczone. 
 
Na opłaty dodatkowe tj. bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wjazdy do miast, lokalnych przewodników, 
ewentualne przejazdy komunikacją miejską, taksy klimatyczne, słuchawki  podczas zwiedzania, zwyczajowe napiwki, 
inne koszty związane z realizacją programu itp. proszę zaopatrzyć się w kwotę 60 EUR, (jest to kwota obowiązkowa, 
którą będzie pobierał od każdego uczestnika pilot). W tej kwocie zawarta jest również obowiązkowa opłata na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Wynika to z nowelizacji Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 
- art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. uczestnicy imprez turystycznych zobowiązaniu są płacić składkę, która w 
całości odprowadzana będzie do TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY, to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TFG jest zapewnienie środków na pokrycie 
kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur 
podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.  
We własnym zakresie płatne dodatkowo jest: pozostałe wyżywienie w ciągu dnia nieuwzględnione w programie 
pielgrzymki, napoje do obiadokolacji, pamiątki i inne wydatki własne. 
 
Msze św.: każdego dnia pielgrzymki będziecie Państwo mieli okazję uczestnictwa we Mszy św., będą one celebrowane                   
w sanktuariach czy kościołach. Mogą się również zdarzyć się w terenie/na łonie natury lub w salkach hotelowych. Księża 
proszeni są o zabranie ze sobą aktualnych celebretów, alb, paramentów liturgicznych itp. Rezerwacji dokonuje nasz pilot 
i konsultuje wszelkie kwestie związane z udziałem grupy w nabożeństwach z Organizatorem oraz lokalnym 
przewodnikiem. 
 
Ubezpieczenie: wszyscy Klienci wykupujący pielgrzymkę organizowaną przez Biuro Podróży ORLANDO ubezpieczeni są w 
Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia BEZPIECZNE 
PODRÓŻE, zatwierdzonych uchwałą Nr 2/Z/2014 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.01.2014 r. Podstawowe 
ubezpieczenie, które zawarte jest w cenie, jakim objęci są wszyscy uczestnicy naszych podróży obejmuje zakres: 
• KL - kosztów leczenia za granicą, zawierające rozszerzenie o ryzyko chorób przewlekłych i nowotworowych (KL – suma 
ubezpieczenia 10.000 EUR); 
• KR – kosztów ratownictwa (KR – suma ubezpieczenia 6 000 EUR – jest to podlimit ubezpieczenia KL); 
• NWW - następstw nieszczęśliwych wypadków (trwałego uszczerbku na zdrowiu) - suma ubezpieczenia 7 000 PLN; 
• NWS - ubezpieczenie na wypadek śmierci – suma ubezpieczenia 7 000 PLN (podlimit NWW); 
• Assistance – pomoc w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży. 
 
Numer polisy ubezpieczeniowej Towarzystwa SIGNAL IDUNA: 202685 
Centrum Alarmowe Telefon całodobowy: + 48 22 864 55 26, Fax: + 48 575 95 75 , SMS: +48 661 000 888 
 
Bardzo prosimy wszystkich uczestników o zabranie/wyrobienie na czas trwania pielgrzymki karty EKUZ.  
Europejska Karta Ubezpieczenie zdrowotnego jest wydawana bezpłatnie przez odpowiedni NFZ. Wyrobić kartę można                
w lokalnym oddziale lub drogą elektroniczną. 
 
Ambasada i placówki dyplomatyczne: 
Ambasada RP w Bukareszcie Allea Alexandru 23, 011821, sector 1, Bucuresti 
telefon: (00 4021) 30 82 200, faks: (00 4021) 23 07 832, e-mail: bukareszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
Wydział Konsularny telefon: (00 4021) 30 82 246 faks: (00 40021) 23 01 653 
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ŚWIADCZENIA PODCZAS PIELGRZYMKI: 

 Zakwaterowanie: zgodnie z programem pielgrzymki zakwaterowanie będzie miało miejsce w hotelach 3*. Do 
dyspozycji grupy są pokoje 2 lub 3 osobowe, z łazienkami. Nie wszystkie łazienki wyposażone są w ręczniki, 
zatem lepiej awaryjnie zabrać go ze sobą. W łazienkach nie zawsze są suszarki do włosów, zatem jeśli ktoś 
korzysta, powinien zabrać ją ze sobą. Mydła i szampony również są we własnym zakresie. Pokoje 1-osobowe są 
płatne dodatkowo. 

 Wyżywienie: podczas pielgrzymki zapewniamy wyżywienie 2 x dziennie. Na całej trasie przewidzieliśmy 5 
śniadań. Napoje do śniadań zawarte są w cenie. W programie również jest 5 obiadokolacji. Obiadokolacje 
serwowane będą w restauracjach hotelowych – napoje do obiadokolacji są zawsze płatne dodatkowo.  
Warto zaopatrzyć się w przekąski na całą drogę. COŚ DO JEDZENIA O PRZEDŁUŻONYM TERMINIE PRZYDATNOŚCI 
DO SPOŻYCIA. Nie zawsze podczas dnia są dogodne warunki do tego, aby kupić sobie coś do jedzenia. 
Obiadokolacje są zazwyczaj późno – w godzinach wieczornych, między 18.00 a 21.00 !!! 

 Autokar: grupa będzie się poruszać polskim komfortowym autokarem, wyposażony m.in. w toaletę, 
klimatyzację, barek (płatny we własnym zakresie), video/dvd, rozkładane fotele.  

 
INFORMACJE, WSKAZÓWKI: 

 Dużą powierzchnię Rumunii zajmują Karpaty. Dziewicze góry są wytchnieniem od zgiełku miast, często bardzo 
głośnych, zakurzonych i niezbyt czystych. Od wschodu, południa i częściowo zachodu (góry Apuseni) Karpaty 
otaczają Wyżynę Siedmiogrodzką, której centrum zajmuje Siedmiogród, czyli Transylwania. Naokoło niej, idąc od 
północy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, znajdują się inne regiony – Maramuresz, Bukowina, Mołdawia, 
Wołoszczyzna (Muntenia i Oltenia), Banat oraz Kriszana.  

 Pieniądze. 100 lei rumuńskich (RON) to około 100 zł, czyli przelicznik praktycznie 1:1. 

 Ceny porównywalne z cenami w Polsce. 

 Czas + 1 h. 

 W Rumunii dość powszechna jest wymiana pieniędzy na ulicy – ale trzeba uważać na oszustów i najlepiej wymieniać 
pieniądze w kantorach lub pobierać je z bankomatu. Trzeba to koniecznie zrobić zaraz po przekroczeniu granicy lub 
w dużych miastach – w większości wiosek nie ma kantorów, banków i bankomatów. Ważne jest, że od czasu wejścia 
Rumunii do Unii Europejskiej wymiana pieniędzy jest coraz łatwiejsza. Lepiej wystrzegać się wymiany waluty na ulicy 
i w podejrzanych kantorach. Banków i bankomatów jest dużo, a więc nie trzeba zabierać ze sobą dużego zapasu 
gotówki. W kantorach i bankach panuje dowolność w ustalaniu wysokości prowizji – od 0 do nawet 10%. 

 Dostęp do Internetu - kafejki internetowe są jedynie w większych miastach i miejscowościach turystycznych. Nie we 
wszystkich hotelach jest wifee, zazwyczaj dodatkowo płatne. 

 Telefony - zasięg jest bardzo dobry, jedynie w górach mogą być problemy. Ceny połączeń w roamingu dosyć 
wysokie. Na pewno każdy z nas będzie chciał podzielić się na gorąco wrażeniami z pielgrzymki dzwoniąc do swych 
najbliższych. Większość z nas posiada telefony komórkowe, sugerujemy by przed wyjazdem upewnić się u swego 
operatora – czy roaming międzynarodowy jest uruchomiony! Po przekroczeniu granicy każdy z Państwa otrzyma od 
swojego operatora sms z informacja o koszcie połączeń. 

 Wtyczki elektryczne i napięcie. Takie jak w Polsce. 

 Podczas realizacji programu będziemy w wielu ciekawych miejscach i z pewnością będziemy chcieli uwiecznić je na 
fotografiach musimy jednak przy tym pamiętać, że nie we wszystkich obiektach jest to dozwolone. Upewnimy się o 
tym zerkając na tabliczki umieszczone przed każdym obiektem informującym o zakazie lub pozwoleniu na tę 
czynność. 

 W Rumunii pogoda jest podobna do tej, co w Polsce. W maju jest już ciepło, choć poranki i wieczory zwłaszcza w 
górach mogą być czasami chłodne. W miastach temperatura w maju może osiągać ok. 15-25°C. Zalecamy więc 
zabranie ze sobą lekkiego ubrania, ale również czegoś cieplejszego. Sugerujemy zabranie parasoli, mamy nadzieję że 
przydadzą się tylko jako ochrona przed słońcem. Musimy również pamiętać, że nawiedzając Kościoły i Bazyliki 
musimy zachować stosowny strój tj. w przypadku kobiet – zakrywający ramiona i kolana, a w przypadku mężczyzn 
sugerujemy długie spodnie. PROSIMY, aby zabrać ze sobą wygodne obuwie! Należy także wyposażyć się w nakrycie 
głowy chroniące przed słońcem. Prosimy o zabranie kremów do opalania i okularów przeciwsłonecznych. 
Proponujemy również sprawdzić prognozowaną pogodę, na którymś z portali internetowych, gdzie prezentowana 
jest prognoza 14 – dniowa. Pozwoli to Państwu dobrze przygotować się do wyjazdu. 

 Bezpieczeństwo: poniżej podajemy kilka zasad bezpieczeństwa. Prosimy w tej najważniejszej sprawie na pielgrzymce 
radzić się na bieżąco naszego pilota. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
Należy starannie chronić dokument tożsamości i pieniądze. Nie powinno się nosić ich na wierzchu, w plecaczkach, 
torebkach (mogą zostać łatwo utracone np. wyrwane na ulicy lub pozostawione przez nieuwagę). W przypadku 
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zaginięcia pieniędzy lub dokumentów w pokoju hotelowym żaden hotel ani biuro nie ponosi za to 
odpowiedzialności. Drobne pieniądze na dzienny użytek należy mieć w kieszeni lub portfelu w innym miejscu, niż 
pieniądze grube. W autobusie obowiązują zapięte pasy bezpieczeństwa podczas całej podróży. 

 
 
CO NALEŻY UB WARTO ZABRAĆ – wybór ekwipunku 
 ważny paszport min. 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki 
 ksero paszportu (które należy schować w innym miejscu niż oryginał) 
 pieniądze oraz kartę płatniczą (kredytową lub debetową)  
 wysokiej jakości pas lub woreczek na paszport i pieniądze zakładany pod ubranie  
 wygodne buty turystyczne i klapki pod prysznic 
 okulary przeciwsłoneczne (najlepiej z filtrem UV), nakrycie głowy, krem przeciwsłoneczny 
 mały parasoli i kurtkę przeciwdeszczową 
 polar lub bluzę, apaszkę i czapkę 
 mały ręcznik, przybory toaletowe 
 mała apteczka osobista (środki przeciw biegunce, tabletki przeciw chorobie lokomocyjnej, antybiotyki, aspiryna, 

środki antyuczuleniowe, przeciwbólowe, środki opatrunkowe, przeciwkaszlowe itd.), warto przed wyjazdem brać 
probiotyki. 

 
 
PORADNIK PIELGRZYMA: 

 Pamiętajmy, że pielgrzymka to przede wszystkim czas modlitwy i pokuty (rekolekcje w drodze); wszelkie 
niedogodności oraz nieprzewidywalne, losowe sytuacje, należy przyjąć w duchu wyrzeczenia.  

 Zawsze miejmy dla współpielgrzymów dobre słowo i uśmiech. Miejmy otwarte serce dla każdego.  

 Wchodząc do miejsc świętych pamiętajmy o odpowiednim stroju - służby porządkowe nie wpuszczają zbyt skąpo 
ubranych osób, a panie powinny mieć długą spódnicę oraz chustę. 

 W miejscach świętych zachowajmy milczenie i nie przeszkadzajmy w modlitwie wiernym. 

 Kupując pamiątki religijne zwróćmy uwagę na ich estetyczny walor i zastanówmy się czy ich treść odpowiada 
prawdom naszej wiary. Najlepiej kupować je w przykościelnych punktach sprzedaży. 

 Bądźmy punktualnie w miejscu wyznaczonym; spóźnienie poważnie burzy porządek pielgrzymki i rodzi 
nieporozumienia. 

 W momencie opuszczenia autokaru zapamiętajmy dokładnie miejsce i czas spotkania. Jeśli mamy trudności z 
orientacją w terenie, to utrzymujmy kontakt wzrokowy z pilotem lub przewodniczką. 

 Codziennie będzie sprawowana Msza Święta (skorzystajmy, jeśli możliwe – z sakramentu spowiedzi św. przed 
wyjazdem).  

 
NA KONIEC PRAGNIEMY PRZYPOMNIEĆ NASZYM PIELGRZYMOM, IŻ PIELGRZYMKA TO PRZEDE WSZYSTKIM AKT 
RELIGIJNY, A DOBRA ATMOSFERA I PEŁNE JEJ PRZEŻYCIE PODCZAS JEJ TRWANIA ZALEŻY W DŁUŻEJ MIERZE OD NAS 
SAMYCH. UŚMIECH I DOBRE SŁOWO ORAZ POMOC DRUGIEMU PRZYCZYNIĄ SĘ DO PEŁNEGO PRZEŻYCIA TEGO 
WYJAZDU. SZANUJEMY SIĘ NAWZAJEM, CO MOŻEMY OKAZYWAĆ NP. POPRZEZ PUNKTUALNE STAWIANIE SIĘ NA 
ZBIÓRKI, TOLERANCJĘ WOBEC INNYCH UCZESTNIKÓW I WYROZUMIAŁOŚĆ. 

 
Ufamy, że będzie to wyjazd pełen dobrych wrażeń, którego nie będzie można porównać do innych.  

Tymczasem serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanej pielgrzymki! 
Zarząd i Pracownicy ORLANDO TRAVEL 

 
Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku i Instagramie 

https://www.facebook.com/B.P.Orlando.Travel/ 
https://www.instagram.com/orlandotravel/ 

Taguj nas #podrozezorlando  
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