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PROGRAM RAMOWY 

UWAGA! Tematyka zostanie uzupełniona przez Ojca Karmelitę Wojciecha Ciaka o aspekty 
teologiczne i historyczne w nawiązaniu do wątków karmelitańskich.  

W programie codzienna Msza Święta, Modlitwy i Rozważania.  

DZIEŃ 1 PRZELOT DO ATEN  

✓ zbiórka na lotnisku w Poznaniu godz. 10:00 (możliwy wylot z innych miast) 

✓ wylot do Aten godz.11:50, przylot o godz. 15:35 miejscowego czasu (+1) 

✓ transfer do hotelu (3 noclegi), obiadokolacja, Msza Święta 

DZIEŃ 2 ATENY - SOUNION   

✓ śniadanie, zwiedzanie greckiej stolicy: 

✓ Akropol z ruinami Propylejów, Partenonu, Erechtejonu; następnie  Areopagu – 

wzgórza Aresa (miejsce wygłoszenia słynnej przemowy św.Pawła), Agory - 

starożytnego rynku; Forum Rzymskiego  

✓ przejazd na półwysep Sounion – wizyta w świątyni Posejdona,  

✓ Msza Święta, obiadokolacja  

DZIEŃ 3 ATENY   

✓ śniadanie, Msza Święta, dalsze zwiedzanie greckiej stolicy: 

✓ wejście do Narodowego Muzeum Archeologicznego (największego muzeum w 

Grecji oraz jednego z ważniejszych na świecie) 

✓ objazd miasta: Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Stadion Olimpijski, Łuk Hadriana, 

zmiana warty przy parlamencie  

✓ wizyta w najstarszym miejscu pochówku Ateńczyków – Kerameikos.  

✓ Msza Święta, obiadokolacja  

DZIEŃ 4 KANAŁ KORYNCKI - MYKENY - NAFPLION - EPIDAUROS  

✓ śniadanie, wykwaterowanie, postój nad Kanałem Korynckim (kanał wodny łączący 

Morze Egejskie z Morzem Jońskim), następnie przejazd w region Argolidy                                        

i zwiedzanie: Nafplion (pierwszej stolicy niepodległej Grecji) – odwiedziny polskiej 

parafii Przemienienia Pańskiego 

✓ wizyta w Epidauros – gdzie znajduje się starożytny teatr na 12 tysięcy widzów, następnie 

przejazd do Myken – Brama Lwów oraz grobowiec Agamemnona  

✓ Msza Święta, obiadokolacja (1 nocleg) 
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DZIEŃ 5 KORYNT – OLIMPIA  

✓ śniadanie, zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Starożytnym Koryncie 

✓ Msza Święta 

✓ zwiedzanie kompleksu Olimpii (miejsca starożytnych igrzysk olimpijskich) 

✓ obiadokolacja (1 nocleg) 

DZIEŃ 6 PATRAS 

✓ śniadanie, przejazd do Patras 

✓ Msza Święta, następnie zwiedzanie trzeciego pod względem wielkości miasta Grecji 
✓ W czasach Nerona przybył do Patras św. Andrzej aby szerzyć chrześcijaństwo. 

Został tu później aresztowany i skazany na ukrzyżowanie głową w dół, na krzyżu w 
kształcie litery "X". Spacer i zwiedzanie bazyliki archikatedralnej św. Andrzeja. 
Uniwersytetu Patraskiego, Teatru Miejskiego Apollon, średniowiecznego zamku 
bizantyjskiego oraz pozostałości archeologicznych z czasów starorzymskich 

✓ obiadokolacja (1 nocleg) 

DZIEŃ 7 DELFY - KALAMBAKA  

✓ śniadanie, Msza Święta, zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Delfach 
(między innymi wykopalisk wyroczni delfickiej) 

✓ przejazd do Ossios Loukas - klasztoru założonego na początku X wieku przez 
pustelnika, bł. Łukasza ze Stiri. Jego relikwie do dziś przechowywane są w 
klasztornej świątyni.  

✓ przejazd do Kalambaki, obiadokolacja (1 nocleg) 

DZIEŃ 8 METEORY – OLIMP  

✓ śniadanie, Msza Święta, następnie wizyta w pracowni ikon bizantyjskich. 
✓ zwiedzanie Meteorów, masywu skał z piaskowca i zlepieńca, na których szczytach 

umiejscowiony jest zespół 24 prawosławnych klasztorów (monastyrów) 
✓ przejazd pod Olimpem do Salonik przez Verię – miasto słynne z kościołów 

bizantyjskich, modlitwa przy ołtarzu Apostoła Pawła.  
✓ obiadokolacja (2 noclegi) 

 

 



PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚWIĘTEGO PAWŁA 
GRECJA 13 – 23 września 2019 

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 8

tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl, www.4utravel.pl 

DZIEŃ 9 KAVALA - FILIPPI - AMFIPOLIS  

✓ śniadanie, Msza Święta, przejazd do miejsca chrztu pierwszej Europejki – Lidii.  
✓ możliwość zwiedzanie jednego ze stanowisk archeologicznych Filippi lub Amfipolis. 
✓ przejazd do Kavali i chwila wolnego czasu. 
✓ obiadokolacja  

DZIEŃ 10 SALONIKI - TERMOPILE  

✓ śniadanie, Msza Święta 

✓ Saloniki - zwiedzanie miasta: Łuk i rotunda Galeriusza, kościół św. Dimitriosa, 
słynna Biała Wieża.  

✓ postój w Termopilach (pomnik Leonidasa).  
✓ powrót do Aten, obiadokolacja (1 nocleg) 

DZIEŃ 11:  

✓ śniadanie, Msza Święta 

✓ wylot z Aten, przylot do Poznania godz. 13:10 

CENA 4400 zł/os. dla grupy min. 25 uczestników

CENA 4800 zł/os. dla grupy min. 20 uczestników  

Świadczenia zawarte w cenie: 

- przelot Poznań - Ateny – Poznań wraz z bagażem głównym (linia Ryanair)  

- przejazdy w Grecji klimatyzowanym, komfortowym autokarem,  

- 10 noclegów w pokojach 2 i 3 - osobowych w hotelach ** oraz *** 

- wyżywienie: 10 śniadań i 10 obiadokolacji 

- woda do obiadokolacji 

- opieka pilota oraz Ojca Karmelity 

- ubezpieczenie KL 80000 PLN i NNW 10000 PLN 

Cena pielgrzymki nie obejmuje: 

Biletów wstępu, obowiązkowego systemu słuchawkowego i przewodników lokalnych –   170 € / os. (20 os.)  

150 € / os. (25 os.) 

CENA SKALKULOWANA NA DZIEŃ 15.02.2019                                                                    

MOŻE ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ CENY BILETU LOTNICZEGO.  

KONTAKT i ZGŁOSZENIA p. Joanna, tel.: 502-236-491
                          DO DNIA 27.02.2019

 


