Pielgrzymka Śladami
Św. Pawła 11 dni
termin:
21.09-01.10.2022

cena: 3870 zł/os.
DZIEŃ 1

miejsce, gdzie zasiadała na swym trójnogu Pytia,
Spotkanie uczestników wyjazdu i najważniejsza wyrocznia starożytnego świata,
wyjazd
wczesnym
porankiem. Omfalos - pępek świata według starożytnych,
Przejazd na kolację i nocleg.
znakomicie
zrekonstruowany
Skarbiec
Ateńczyków, Święta Droga. Przejazd do Aten,
DZIEŃ 2
obiadokolacja, nocleg.
Śniadanie, dalsza podróż przez
Serbię. Przejazd wieczorem.
DZIEŃ 7
Kolacja, nocleg.
Po śniadaniu zwiedzanie ATEN: Akropol ze słynną
świątynią Ateny (Partenon), Areopag (miejsce
DZIEŃ 3
spotkania św. Pawła z uczonymi ateńskimi),
Śniadanie.
Przejazd do hotelu świątynie bizantyjskie, Parlament ze zmianą warty,
położonego w pobliżu Filippi. Czas spacer po dzielnicy Plaka, stary stadion olimpijski.
na odpoczynek. Kolacja i nocleg.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 4

Po śniadaniu wyjazd do PHILIPPI i
KAWALI. W Philippi św. Paweł
ochrzcił
pierwszą
osobę
na
kontynencie europejskim – św. Lidię.
Zwiedzanie ruin starożytnego miasta
i więzienia, w którym św. Pawła
przetrzymywano 2 dni. Następnie
zwiedzanie
miasta
portowego
KAWALA, do którego św. Paweł
przypłynął podczas swej pierwszej
podróży do Grecji. Następnie
zwiedzanie SALONIK: m. in. Górnego
i Dolnego miasta, Białej Wieży,
Katedry św. Demetriusza, bazaru.
Przejazd do hotelu na
kolację i nocleg.

DZIEŃ 8

Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę na
Peloponez. Na początku postrój nad KANAŁEM
KORYNCKIM,
następnie
zwiedzanie
ruin
starożytnego KORYNTU (Agora, na której
przemawia św. Paweł, świątynia Apolla i studnia
Peirene). Przejazd do MYKEN i zwiedzanie ruin
pałacu królewskiego oraz Skarbca Atruszy
zwanego Grobem Agamemnona. Dojazd do miast
Nafplio oraz EPIDAUROS. Powrót do hotelu.
Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 9

Po śniadaniu wyjazd w kierunku północnej Grecji.
Przejazd w okolice Salonik na ostatni nocleg na
ziemi greckiej. Po drodze krótki postój w
TERMOPILACH, miejscu słynnej historycznej bitwy,
która stoczona została między Grekami a Persami
w 480 r p.n.e. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja,
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do KALAMBAKI. nocleg.
Zwiedzanie słynnych Meteorów,
wizyta w pracowni ikon, zakupy DZIEŃ 10
pamiątek. Kolacja i nocleg.
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd przez
Grecję do Serbii na nocleg. Kolacja.
DZIEŃ 6

Po śniadaniu wyjazd do klasztoru
błogosławionego Łukasza, następnie
przez masyw Parnasu do DELF,
zwiedzanie: sanktuarium Apollina

DZIEŃ 11

Śniadanie, dalszy przejazd przez Serbię, Węgry,
Czechy do Polski. Przejazd do Bydgoszczy w
późnych godzinach wieczornych.

ZAPEWNIAMY:

- przejazd komfortowym autokarem
- ubezpieczenie NNW, KL
- opiekę pilota
- 10 śniadań, 10 obiadokolacji, 10 noclegów
DODATKOWO PŁATNIE:

- usługi przewodników lokalnych, koszty wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 100 €/os.

EUROTIM biuro@eurotim.pl ul. Inowrocławska 35, Bydgoszcz, tel: 723188150

