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Dzień 8  Po śniadaniu 
udamy się do Sanktuarium w Zabawie. Jest to miejsce, gdzie wierni przybywają, aby pomodlić się za 
wstawiennictwem błogosławionej Karoliny Kazkówny. Została ona zamordowana w pobliżu swojego domu przez 
żołnierza rosyjskiego w czasie trwania I Wojny Światowej. Zmarłą otoczył kult męczeństwa i świętości. Od razu 
była nazywana Pierwszą duszą do Nieba, Prawdziwym Aniołem, Gwiazdą Ludu, Kwiatem Polskiej Ziemi oraz 
Apostołką Bożej Sprawy. Następnie przejazd do Krakowa. Udamy się do dwóch sanktuariów zlokalizowanych 
na przedmieściach dawnej stolicy Polski. Nawiedzimy Sanktuarium Świętego Jana Pawła II (pierwsze na świecie 
sanktuarium poświęconego wielkiemu Polakowi - Papieżowi) oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie 
ostatnie chwile swojego ziemskiego życia spędziła św. Siostra Faustyna Kowalska. Po nawiedzeniu sanktuariów 
przejazd na miejsce zbiórki z dnia pierwszego. 

 

 
Cena: 1580 PLN 

Warunkiem zapisania się na pielgrzymkę jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia 
oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 300 PLN; pozostałą kwotę należy wpłacić 

najpóźniej do 31 dni przed wyjazdem. 

Termin wyjazdu: 
24-31 lipca 2020 r. 

  
 
Cena obejmuje:  
• przejazdy klimatyzowanym autokarem 

wyposażonym w wc, barek, dvd,   
• zakwaterowanie w hotelach **/*** - pokoje 2,3 

osobowe,  
• śniadania od 2-go do 8-go dnia oraz obiadokolacje 

od 1-go do 7-go dnia, 
• opiekę pilota i kapłana, 
• ubezpieczenie KL, NNW, BP oraz składkę na 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 
Cena nie obejmuje: 
• opłat związanych z realizacją programu, lokalnych 

przewodników, wieczoru ukraińskiego oraz opłaty 
za zestaw do oprowadzania grup (ok. 140 zł/os.) 
– płatne pilotowi w trakcie wyjazdu, 

• dopłaty do pokoju 1-os. w wysokości 550 PLN/os. 
za cały wyjazd, 

• napojów do obiadokolacji, wydatków osobistych. 
 

 
 

 
UWAGA! 

• PASZPORT musi być ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki, 
• msze będą zorganizowane zgodnie z życzeniem Księdza – opiekuna pielgrzymki, 

• uczestnicy mogą dodatkowo ubezpieczyć się od chorób przewlekłych oraz od kosztów rezygnacji z wyjazdu – chęć 
dodatkowego ubezpieczenia należy zgłosić i opłacić w momencie podpisywania umowy, 
• program ma charakter ramowy – kolejność zwiedzania może ulec zmianie, 

• ilość uczestników jest ograniczona, 
• ceny wstępów mogą ulec zmianie. 
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