Śladami św. Pawła po Turcji

TERMIN: 05-16.09.2022
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ŚWIADCZENIA:
przelot samolotem: Dusseldorf- Antalya-Dusseldorf;
linie lotnicze Corendon,
bagaż podręczny , bagaż rejestrowany ,
przejazd autokarem turystycznym na terenie Turcji,
ubezpieczenie KL – koszty leczenia: 40 tyś euro i NNW
– następstwa nieszczęśliwych wypadków: 4 tyś euro,
ubezpieczenie KL od chorób przewlekłych z wyjątkiem
chorób nowotworowych,
ubezpieczenie obejmuje ochroną zachorowanie na
COVID podczas wyjazdu,
noclegi w hotelach klasy turystycznej , pokoje
standard 2 z łazienkami,
wyżywienie: śniadania i obiadokolacje zgodnie z
programem,
opiekę polskojęzycznego pilota,
śpiewnik pielgrzyma,
Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy,
System Tour Guide.

CENA: 980 Euro
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WAŻNE:
Opłata 190 euro – opłata obligatoryjna, płatna
u pilota w dniu rozpoczęcia pielgrzymki. Obejmuje
koszty dewizowe związane z realizacją programu jak
np. bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, opłata za
przewodników lokalnych, parkingi, opłaty drogowe,
opłaty klimatyczne w hotelach itp.;
DODATKOWE USŁUGI – dla chętnych,
dodatkowo płatne:
dopłata do pokoju jednoosobowego 250 euro / os;,
napoje do posiłków inne niż woda;
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – należy zgłosić
do biura bezpośrednio przy podpisaniu umowy,
prywatne wydatki i inne nie objęte programem;
taca na mszach świętych;
wieczór Turecki;
lot balonem;
rejs po Bosforze.
CENA:

Grupa licząca minimum 42 uczestników: 980 Euro
Grupa licząca minimum 32 uczestników: 1030 Euro

1. DZIEŃ 05.09.2022
PRZELOT, ANTALYA
Spotkanie na lotnisku w Dusseldorfie o godzinie 11:00. Odprawa lotniskowa. Wylot do Turcji o godzinie 13:20.
Przylot do Antalyi o godzinie 17:50. Odprawa lotniskowa. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
2. DZIEŃ 06.09.2022
SILIFKE, TARS
Śniadanie. Wykwaterowanie. Następnie przejazd do Mersin. Zwiedzanie kościoła św. Tekli, która była
uczennicą św. Pawła w Silifke. Msza Święta. Czas wolny na osobistą modlitwę. Przyjazd do Tarsu.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3. DZIEŃ 07.09.2022
TARS, HATAY
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Tarsu, miejsca urodzenia Szawła, późniejszego Apostoła św.
Pawła. Zobaczymy m.in.: Studnię Św. Pawła, Bramę Kleopatry, drogę rzymską. Msza Świeta w kościele św.
Pawła. Czas wolny na osobistą modlitwę. Następnie przejazd do Hatay. Zakwaterowanie, obiadokolacja
i nocleg.
4. DZIEŃ 08.09.2022
HATAY, KAPADOCJA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do kościoła St.Pierre na Mszę Świętą. Czas wolny na osobistą modlitwę.
Zwiedzanie muzeum mozaiki. Przejazd do Kapadocji. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
5. DZIEŃ 09.09.2022
KAPADOCJA
Dla chętnych fakultatuywnie lot balonem. Śniadanie w hotelu, następnie Msza Święta w kościele Pancarlik.
Czas wolny na osobistą modlitwę. Zwiedzimy również Ortahisar, Uchisar, Göreme, Zelve, Pasabag. Powrót do
hotelu i nocleg w Kapadocji.
6. DZIEŃ 10.09.2022
KAPADOCJA, ANKARA, STAMBUŁ
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do Stambułu. Po drodze odwiedzimy Słone Jezioro. Przyjazd do hotelu
w Stambule. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
7. DZIEŃ 11.09.2022
STAMBUŁ
Śniadanie w hotelu i wyjazd do kościoła św. Antoniego na Mszę Świętą. Czas wolny na osobistą modlitwę.
Następnie zwiedzanie Hagia Sophia, Sultan Ahmet. Powrót do hotelu obiadokolacja i nocleg w Stambule.
8. DZIEŃ 12.09.2022
STAMBUŁ , PERGAMON
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Pergamonu. Zwiedzanie grobowców na wzgórzu Thyateira,
następnie Msza Święta w Sardis. Czas wolny na osobistą modlitwę. Przyjazd do hotelu w Bergamie.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
9. DZIEŃ 13.09.2022
PPERGAMON, KUSADASI
Śniadanie. Wykwaterowanie. Następnie zwiedzanie starożytnego miasta Smyrna. Msza Świeta w kościele św.
Polikarpa. Czas wolny na osobistą modlitwę. Zwiedzimy również Agorę, starożytne miasto. Przejazd do
Kusadası. Zakwaterowanie obiadokolacja i nocleg.
10. DZIEŃ 14.09.2022
KUSADASI
Śniadanie w hotelu i przejazd do Efezu - jednego z najlepiej zachowanych miast portowych okresu jońskiego
oraz wizyta w Domu Maryi Panny. Zgodnie z tradycją Maryja spędziła tu ostatnie lata swojego życia. Msza
Święta. Czas wolny na osobistą modlitwę. Powrót do hotelu w Kusadasi. Obiadokolacja i nocleg.
11. DZIEŃ 15.09.2022
KUSADASI, PAMUKKALE
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Pamukkale. Zwiedzanie starożytnego Hiearapolis. Po drodze
zawitamy do Leodikyi na Mszę Świętą. Przyjazd do Pamukkale. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
i nocleg.
12. DZIEŃ 16.09.2022
ANTALYA, POWRÓT
Wczesne śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd na lotnisko. Odprawa lotniskowa. Wylot z Antalyi o godzinie
09:30. Przylot do Dusseldorfu o godzinie 12:20. Zakończenie pielgrzymki.

UWAGA!
Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie na zasadzie przestawień kolejności zwiedzania.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wyjazdu w przypadku niezebrania minimalnej liczby wymaganych osób.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w programie wynikających z działania siły wyższej.

