Ramowy program XXXII Pielgrzymki Energetyków na Jasną Górę dla pracowników Enei w Gorzowie Wlkp.

SANDOMIERZ – BARANÓW SANDOMIERSKI – KRZYŻTOPÓR - KIELCE - CZĘSTOCHOWA
17 – 20.08.2017 (4 dni)
I dzień – 17.08.2017 (czwartek)
Wyjazd sprzed siedziby Firmy w Gorzowie Wlkp. o godz. 6.00.
Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani
Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie: Kościół Bolesnej
Królowej Polski, Grota Lourdzka, Droga krzyżowa, Dęby
Pamięci, Pomnik katastrofy smoleńskiej, „Misterium Męki
Pańskiej” (udźwiękowione widowisko przedstawiające ostatnie
dni z życia Chrystusa), „Panorama Świętokrzyska” (szopka
historyczna
przedstawiająca
w
skrócie
dzieje
ziemi
świętokrzyskiej i powstanie Sanktuarium), monumentalna, 33
metrowa XII stacja Drogi Krzyżowej — Golgota (kilkadziesiąt
oratoriów poświęconych Polakom, którzy oddali życie za wiarę,
prawdę i Ojczyznę, od czasów powstania styczniowego po okres
komunizmu oraz upamiętniających tragiczne wydarzenia z
najnowszej historii Polski). Przejazd do ośrodka w Sandomierzu.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
II dzień – 18.08.2017 (piątek)
Po śniadaniu zwiedzanie Sandomierza (wpisany do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno-architektonicznokrajobrazowy o światowej randze): spacer śladami ojca Mateusza po starówce, panorama miasta z Bramy Opatowskiej,
zbrojownia rycerska, Katedra, Kościół św. Jakuba, wąwóz lessowy. Baranów Sandomierski: XVI-wieczny, renesansowy
zamek Leszczyńskich, nazywany ,,Małym Wawelem’’, spacer po przypałacowym ogrodzie Przejazd do Zamku
Krzyżtopór: najwspanialsze, nie mające sobie równych pod względem rozmiarów i dawnej świetności ruiny zamkowe w
Polsce (była posiadłość Ossolińskich). Powrót do ośrodka w Sandomierzu: obiadokolacja, nocleg.
III dzień – 19.08.2017 (sobota)
Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do Kielc: Rezerwat Przyrody Kadzielnia (największe skupisko jaskiń na
Kielecczyźnie, amfiteatr), Wzgórze Zamkowe: Pałac Biskupów Krakowskich, Bazylika katedralna Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, rynek, ul. H. Sienkiewicza, Aleja Sław. Przejazd do Częstochowy. Ok. godz. 16.30
zakwaterowanie w Domu św. Kacpra, obiad, nocleg.
IV dzień – 19.08.2017 (niedziela)
Po śniadaniu udział w XXXII Pielgrzymce Energetyków na Jasną Górę – wspólny przemarsz przed Archikatedrę. Po
mszy św. powrót do Domu św. Kacpra, obiad, wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Gorzowa Wlkp. ok. godz. 22.00.

CZESKA
I SASOŃSKA
Cena wycieczki:
565 zł (45-48 os.)

589 zł (41-44 os.)

629 zł

(36 -40 os.)

OBEJMUJE:
przejazd autokarem; zakwaterowanie: 2 noclegi w Sandomierzu (pokoje 2-osobowe z łazienkami), 1 nocleg w Domu św.
Kacpra w Częstochowie (pokoje 2-osobowe z łazienkami); wyżywienie w Sandomierzu: 2 śniadania, 2 obiadokolacje;
wyżywienie w Częstochowie: 1 śniadanie, 2 obiady; realizację programu turystycznego; przewodników w zwiedzanych
obiektach i przewodnika po Sandomierzu i Kielcach; opiekę pilota pielgrzymki; pamiątkowe zdjęcie dla każdego
uczestnika; ubezpieczenie od NNW.
BILETY WSTĘPÓW DODATKOWO PŁATNE ok. 65 zł/ os (Sanktuarium w Kałkowie – Godowie: Misterium +
Panorama; Sandomierz: Brama Opatowska, Katedra, Kościół św. Jakuba, zbrojownia; Zamek w Baranowie
Sandomierskim; Zamek Krzyżtopór; Kielce: Pałac Biskupów Krakowskich, Katedra )
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niezbędny ekwipunek: strój turystyczny (wygodne obuwie trekkingowe, kurtka przeciwdeszczowa, mały plecak).
2. Program może ulec zmianie z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych czynników, niezależnych od Biura.
3. Ostateczna cena pielgrzymki zostanie ustalona po zatwierdzeniu szczegółowego programu i określeniu liczby uczestników.
4. Za szkody, wyrządzone przez uczestnika pielgrzymki (autokar, hotel, muzea itp.) ponosi on indywidualną odpowiedzialność
materialną.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć z wycieczki do promocyjnych celów BT PROJECT.

