
       

       

Podhale – szlakami Jana Pawła II 
Termin: 06-10.06.2017                                 Cena: 689 zł  

Ramowy program imprezy: 

06.06.17 (wtorek):  Wyjazd z Kędzierzyna – Koźla  o 7.00. Przejazd do Wadowic i zwiedzanie muzeum - domu 

rodzinnego Wojtyłów. Czas wolny na papieskie kremówki. Przejazd do Chabówki: zwiedzanie z przewodnikiem 

skansenu taboru kolejowego. Przerwa na posiłek we własnym zakresie. Przejazd do Nowego Sącza - zwiedzanie 

rynku z zabytkowym Ratuszem oraz z pomnikiem Jana Pawła  II. Przejazd do Starego Sącza, krótki spacer po 

mieście: Klasztor Klarysek, cudowne źródełko i kaplica Św. Kingi, kolorowe domy z podcieniami. Zakwaterowanie 

w Diecezjalnym Centrum Pielgrzyma. Msza Św. Zwiedzanie: ołtarz, muzeum Jana Pawła II. Obiadokolacja. Nocleg.  

07.06.17 (środa): Śniadanie. Przejazd do Kątów- spływ Dunajcem na trasie Sromowce – Szczawnica, 

z podziwianiem przepięknej panoramy Trzech Koron. Zwiedzanie Szczawnicy - miasta uzdrowiska przebogatego 

w lecznicze wody mineralne:  plac Dietla, pijalnia wód. Czas wolny- przerwa na posiłek we własnym zakresie 

i degustację wód mineralnych. Przejazd do Dębna- zwiedzanie gotyckiego, drewnianego kościoła p.w. Św. Michała 

Archanioła (UNESCO). Przejazd do Ludźmierza. Nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego Królowej Podhala, udział we 

Mszy Świętej, zwiedzanie Ogrodu Różańcowego. Przejazd do Murzasichla. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

08.06.17 (czwartek): Śniadanie. Przejazd do doliny Chochołowskiej (Polana Huciska). Przejście doliną do 

Schroniska na Polanie Chochołowskiej (1,5 godz.)  -  miejsce gdzie był m.in. Jan Paweł II,  odpoczynek - dla chętnych 

dodatkowe przejście "szlakiem papieskim” do Doliny Jarząbczej - ok 1,5 godz. Powrót do Polany Huciska  (1godz).  

Przejazd do Zakopanego, po drodze nawiedzenie Sanktuarium M. B. Fatimskiej w 100 lecie objawień (możliwość 

zamówienia  Mszy Świętej). Zwiedzanie Zakopanego: cmentarz na Pęksowym Brzyzku, spacer po Krupówkach, 

skocznia narciarska. Powrót do Murzasichla. Obiadokolacja  przy muzyce góralskiej. Nocleg. 

09.06.17 (piątek):  Śniadanie. Program do wyboru: Wariant a): wycieczka na Kasprowy Wierch- część grupy może 

zejść pieszo do Zakopanego lub Murzasichla; część zjeżdża do Zakopanego i zwiedza dalej (np. pustelnia Brata 

Alberta przed Kalatówkami lub jedzie na Gubałówkę (kolejny rodzaj pociągu dla kolejarzy!). Wariant b): wycieczka 

do Morskiego Oka. Powrót do Murzasichla. Obiadokolacja i nocleg.  

10.06.17 (sobota):  Śniadanie. Przejazd do Zazadniej (Rusinowa Polana). Przejście (1 godz) do Sanktuarium 

Maryjnego na Wiktorówkach (udział we  Mszy Św.). Zejście do Palenicy Białczańskiej (0,5 godz). Przejazd na 

Słowację do Szczyrbskiego Plesa (ok. 3 godziny) na: Wariant a): przejście do Popradzkiego Stawu i  Symboliczny 

Cmentarz poświęcony poległym w górach. Wariant b): wjazd wyciągiem krzesełkowym (ok. 10 EUR) na Solisko 

i zejście piesze. Wariant  c): spacer wokół  jeziora i do stacji  kolejowej (można zobaczyć słynną  „elektriczkę”,  oraz 

kolej zębatą i   przejazd do sąsiedniej stacji  (za ok 1-2 EUR). Wyjazd w drogę powrotną w godzinach 

popołudniowych. Przyjazd do K-Koźla  około 21.00. 
Uwaga: program pielgrzymki jest ramowy i kolejność zwiedzanych miejsc i obiektów może ulec zmianie.  

 

Świadczenia ujęte w cenie: 

przejazdy komfortowym autokarem (toaleta, video, barek, klimatyzacja), 4 x nocleg (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami i wc), 

4 x śniadanie, 4 x obiadokolacja (w tym jedna przy muzyce góralskiej), ubezpieczenie NNW w Polsce, KL+CP+NNW+BP za 

granicą, opieka pilota – przewodnika, przewodnik miejscowy,  

Dodatkowo płatne: bilety wstępu do zwiedzanych miejsc i obiektów (dom rodzinny J.P.II – 15 zł, skansen Chabówka – 8 zł, 

spływ Dunajcem – ok. 49 zł, wstęp do TPN – jednorazowy - 5 zł, ewentualna kolejka na Kasprowy tam i z powrotem – 69/59 zł, 

Gubałówka – 21/17 zł,  wyciąg Słowacja – ok. 10 euro, kolejka zębata Słowacja – 2 euro. 

 
 


