
 

 

 

 
 

CZĘSTOCHOWA – ZAKOPANE 
 

 
 
DZIEŃ 1 (9.09.2019) 
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd  
do Częstochowy. Zwiedzanie klasztoru oo. Paulinów  
na Jasnej Górze, Apel Jasnogórski. Obiadokolacja  
i nocleg w Częstochowie. 
 
 

DZIEŃ 2 (10.09.2019) 
Śniadanie.  Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej – zespół 
klasztorny oo. Bernardynów  (wpisany na listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO),  modlitwa na dróżkach 
kalwaryjskich. Przejazd na obiadokolacje i nocleg w okolice 
Zakopanego. 
 

DZIEŃ 3 (11.09.2019) 
Śniadanie. Piesza wycieczka w góry u stóp Tatr Wysokich na 
Rusinową Polanę. Trasa jest wyjątkowo piękna  
ze względu na rewelacyjne panoramy Tatr, w całości biegnie 
wygodną i bezpieczną drogą z możliwością odpoczynku przy 
bacówce. Na trasie odwiedzimy pięknie położone 
Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach. 
(czas spokojnego marszu 2,5 godziny). Następnie czas 
wolny na Krupówkach.   
Wieczorem biesiada przy muzyce góralskiej. 

 
DZIEŃ 4 (12.09.2019) 
Po śniadaniu wjazd kolejką na Kasprowy Wierch (o ile 
będzie możliwość rezerwacji)  w ciągu 12 minut wjedziemy 
na wysokość 1959 metrów n.p.m., pobyt na Kasprowym 
Wierchu, zjazd kolejką.  
Popołudniu relaksujący pobyt w Termach Chochołowskich 
- 30 basenów i beczek wypełnionych wodą termalną  
o właściwościach leczniczych i terapeutycznych (pobyt  
3 godziny). 
 



 

 

 

 
DZIEŃ 5 (13.09.2019) 
Śniadanie. Zwiedzanie Zakopanego: kapliczka  
na Jaszczurówce, skocznia narciarska Wielka Krokiew  
(z zewnątrz), dla chętnych wjazd kolejką terenową na 
Gubałówkę spacer szlakiem na sąsiedni szczyt 
Butorowego Wierchu i zjazd kolejką krzesełkową. 
Następnie pierwszy kościół parafialny w Zakopanem  
i cmentarz na Pęksowym Brzyzku oraz wizyta  

w Muzeum Tatrzańskim. Na koniec wizyta w Sanktuarium M.B. Fatimskiej  
na Krzeptówkach, msza święta  i udział w procesji. Powrót na obiadokolacje i nocleg. 
 
DZIEŃ 6 (14.09.2019) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala  
w Ludźmierzu - to od setek lat drugi po Kalwarii 
Zebrzydowskiej ośrodek pątniczy w Archidiecezji 
Krakowskiej. Kościół i parafią są najstarsze na 
Podhalu.  
W Ludźmierzu miało miejsce wydarzenie, uznawane 
przez niektórych za prorocze. 15 sierpnia 1963 r., 
podczas Uroczystości Koronacji figury Matki Boskiej 
Ludźmierskiej, której przewodniczył prymas Polski 
Stefan Wyszyński, dotychczasowy Bp. Karol Wojtyła chwycił berło, które wypadło z ręki 
figury. Ks. kard. Stefan Wyszyński skomentował to wydarzenie: "Karolu, Maryja dzieli się 
z Tobą władzą". Wydarzenie to zostało zarejestrowane i można je zobaczyć w filmie 
"Świadectwo".  
Powrót do domu ok. 23.00 
 

 
TERMIN: 9.09. - 14.09.2019 

CENA: 950 zł  
 
 
ŚWIADCZENIA: 
- transport autokarem; 
- ubezpieczenie NWI w Signal Iduna S.A.; 
- 5 noclegów (1 w Częstochowie, 4 w okolicach Zakopanego); 
- wyżywienie: 5 śniadań, 4 obiadokolacje, 1 biesiada przy muzyce góralskiej; 
- opieka licencjonowanego pilota. 
 
DODATKOWO PŁATNE: bilety wstępu i przewodnicy lokalni ok. 115 zł + wjazd i zjazd 
na Kasprowy Wierch ok 110 zł  
 
Ważna informacja: Każdego dnia przewidziany jest udział uczestników pielgrzymki  
w mszy świętej.  
 

ZAPISY 
 

W BIURZE PARAFIALNYM PRZY BAZYLICE KOŁOBRZESKIEJ 
DODATKOWE INFORMACJE KS. TADEUSZ WILK 


