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KAWALA – FILIPPI – VERIA – METEORY – 

EPIDAVROS – KORYNT – ATENY - NAFPLIO 

 22.09.-2.10.2018 

 

Dzień 1 22.09.2018 (sobota)    

Msza Święta w kościele parafialnym,  przejazd prze Słowację i Węgry do Serbii, zakwaterowanie w 

hotelu, kolacja, nocleg. 

Dzień 2 23.09.2018 (niedziela)   

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do KAWALI, dawnego Neapoli, portu do którego 

przypłynął św. Paweł, spacer po starówce i porcie, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 3 24.09.2018 (poniedziałek)   

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do FILIPPII, pierwszego europejskiego miasta, w 

którym Ewangelię głosił św. Paweł, zwiedzanie Baptysterium upamiętniające chrzest pierwszego 

mieszkańca Europy – Św. Lidii, której sakramentu udzielił Św. Paweł, Msza Święta, wyjazd w kierunku 

Salonik zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 4 25.09.2018 (wtorek)     

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do SALONIK, zwiedzanie m.in.:  Bazylika 

św.  Demetriusza, z relikwiami świętego, będąca największym kościołem Grecji, Biała Wieża - 

najbardziej charakterystyczny zabytek miasta, Łuk Triumfalny Galeriusza, Agora Rzymska, na której 

św. Paweł  przemawiał  do Tesaloniczan, przejazd do  VERII - starożytnej Berei, gdzie św. Paweł ukrył 

się przed Żydami z Salonik, Msza Święta. Wyjazd na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja, nocleg.   
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Dzień 5 26.09.2018 (środa)   

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd i zwiedzanie jednego z sześciu czynnych 

średniowiecznych "wiszących klasztorów" malowniczo położonych na szczytach kamiennego lasu 

METEORÓW, Msza Święta (istnieje możliwość  odprawienia Mszy Świętej w hotelu), wizyta w pracowni 

ikon, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 6 27.09.2018 (czwartek) 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do nadmorskiej miejscowości TOLO, po drodze krótki 

postój w TERMOPILACH, gdzie miała miejsce słynna bitwa z Persami, zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 7 i 8 28, 29.09.2018 (piątek, sobota)     

Dwudniowy wypoczynek w Tolo.   

Dzień 9 30.09.2018 (niedziela)    

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do EPIDAVROS, zwiedzanie starożytnego teatru 

akustycznego, przejazd do KORYNTU - miejsca, gdzie św. Paweł przebywał półtora roku, zwiedzanie 

starożytnego miasta, Msza Święta, przejazd do ATEN, krótkie zwiedzanie miasta, zakwaterowanie w 

hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 10 01.10.2018 (poniedziałek)    

Msza Święta (w hotelu), śniadanie w formie suchego prowiantu, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do 

Serbii, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 11 02.10.2018 (wtorek) 

Msza Święta (w hotelu), bardzo wczesne śniadanie wykwaterowanie z hotelu, do Polski. Przyjazd do 

Parafii ok. północy. 

Cena: 2.345 zł + 80 EUR/os. (kalkulacja na 45 osób płacących) 
Cena: 2.425 zł + 80 EUR/os. (kalkulacja na 40 osób płacących) 

Cena obejmuje: 

- transport komfortowym autokarem (WC, video, klimatyzacja, barek), 

- 10 noclegów w hotelach*** (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 

- wyżywienie: 10x śniadanie,  10x obiadokolacja (2 dania, deser, woda), 

- opiekę pilota,  

- opiekę duchową kapłana, 

- bilety wstępu, wynajem radioodbiorników, usługi lokalnych przewodników, 

- realizację programu jw., 

- ubezpieczenie KL/NNW (koszty leczenia i transportu – 10.000 EUR, trwały uszczerbek na zdrowiu – 

10.000 PLN, śmierć – 5.000 PLN - Europäische Reiseversicherung AG, Oddz. w Polsce). 
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Cena nie obejmuje:  

- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – ok. 80 zł (należy wykupić w dniu rezerwacji), 

- dodatkowego ubezpieczenia - choroby przewlekłe – od ok. 75 zł. 

 

Dopłata do pokoju 1 os.: 385 zł/os. 

 

 

 

UWAGA 

Program ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków lokalnych lub uzgodnień z pilotem. 

Cena imprezy może ulec niewielkiej zmianie w przypadku zmiany kursu walut, podwyżki cen paliw lub podatków. 

TERMIN WPŁATY ZALICZKI, DECYDUJE O KOLEJNOŚCI ZAJMOWANIA MIEJSC W AUTOKARZE. 

Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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