
 

 

Pielgrzymka 
 

Szlakiem Świętego Jana Pawła II  
i sługi Bożego Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego  

 
 
 

z okazji 101. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II  
i beatyfikacji sługi Bożego  

ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 

a także Jubileuszu 800. 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich   

 
 

Częstochowa – Kraków – Łagiewniki  

– Kalwaria Zebrzydowska – 

Wadowice – Zakopane – Ludźmierz 
 
 

25 sierpnia – 30 sierpnia 2021 r. 

 
 

Organizator i opiekun duchowy o. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM. 

Adres: Orlik 21, 89-632 BRUSY, woj. pomorskie, tel. 695697584, 

arczaja@poczta.onet.pl 
  

 
 

 

 
 

Pielgrzymi z Orlika k/Chojnic (woj. pomorskie) wyjeżdżają  

24 sierpnia 2021 r. (wtorek) ok. 19.00, po Mszy Świętej o godz. 17.30. 
 



 

 

DZIEŃ 1 (środa 25 sierpnia 2021 r.) 

(Miłakowo – z wtorku na środę - 24 sierpnia na 25 sierpnia). Msza Święta o godz. 

24.00. Wyjazd o godz. 1:00. Przejazd do Częstochowy. Chwila czasu na indywidualną 

modlitwę. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Krakowa. 
 

DZIEŃ 2 (czwartek 26 sierpnia 2021 r.) 

Śniadanie. Przejazd do Krakowa. Msza Święta. Zwiedzanie z przewodnikiem 

miejscowym miasta królów i wielowiekowej stolicy Polski: spacer przez Stare Miasto na 

Wzgórze Wawelskie, do Zamku Królewskiego, gdzie wejdziemy na dziedziniec o 

charakterystycznych arkadowych krużgankach oraz zwiedzimy katedrę, miejsce zarówno 

koronacji, jak i pochówku królów Polski, wraz z kaplicą Zygmuntowską zwaną „perłą 

renesansu”. Później zatrzymamy się przy figurze Smoka Wawelskiego. Natomiast przy 

Drodze Królewskiej zobaczymy: barbakan wzniesiony za panowania Jana Olbrachta (z 

zewnątrz), Rynek Główny z Sukiennicami, Bazylikę Mariacką ze słynnym ołtarzem Wita 

Stwosza. Po południu przejedziemy do Łagiewnik. Nawiedzimy Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia, gdzie znajdują się relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej – apostołki 

Bożego Miłosierdzia i autorki „Dzienniczka”. Jej beatyfikacji i kanonizacji dokonał św. 

Jan Paweł II. Odwiedzimy także Centrum Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, gdzie 

znajduje się Sanktuarium Papieża Polaka. Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu. 
 

DZIEŃ 3 (piątek 27 sierpnia 2021 r.) 

Śniadanie, po którym udamy się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Msza Święta. 

Nawiedzimy sanktuarium pasyjno-maryjne przy klasztorze franciszkanów, wpisanego na 

listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer kalwaryjskimi ścieżkami z 

przewodnikiem. Następnie przejedziemy do Wadowic, gdzie zobaczymy Muzeum Św. 

Jana Pawła II*, które mieści się w domu rodzinnym Ojca Świętego oraz bazylikę 

Ofiarowania NMP. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Zakopanego. 
 

DZIEŃ 4 (sobota 28 sierpnia 2021 r.) 

Śniadanie. Msza Święta. Następnie przejedziemy do centrum Zakopanego. Zwiedzimy 

stolicę Tatr z przewodnikiem miejscowym. Zobaczymy m.in. Wielką Krokiew, cmentarz 

na Pęksowym Brzysku, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. 

Przespacerujemy się po Krupówkach. Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu. 
 

DZIEŃ 5 (niedziela 29 sierpnia 2021 r.) 

Śniadanie. Msza Święta. Czas wolny w Zakopanem. Osoby chętne wjadą kolejką na 

Gubałówkę (1120 m n.p.m.) lub Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m)** lub przespacerują 

się na Kalatówki, gdzie znajduje się pustelnia Brata Alberta z celą, w której przebywał 

opiekun bezdomnych i ubogich. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 6 (poniedziałek 30 sierpnia 2021 r.) 

Śniadanie, po którym przejedziemy do Ludźmierza, gdzie odprawimy Mszę Świętą w 

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie 

podróży pożegnalny obiad w restauracji. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach 

nocnych. Zakończenie pielgrzymki. 



 

 

Termin: 25 - 30 sierpnia 2021 r. (6 dni) 
 

Pielgrzymi z Orlika wyjeżdżają 24 sierpnia 2021 r. (wtorek)  

o godz. 19.00. 
 

Termin: 25-30.08.2021 

Cena: 1 350 zł      

Stali klienci: 1 280 zł  

 

CENA OBEJMUJE: 

 Przejazd klimatyzowanym autokarem; 

 5 noclegów w hotelach **/***, zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami; 

 Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad; 

 Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie; 

 Opiekę duchową kapłana; 

 Ubezpieczenie NNW do 10 000 zł na terenie Polski; 

 Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny 

Fundusz Pomocowy. 

 

CENA NIE OBEJMUJE: 

 Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych, 

indywidualnych zestawów słuchawkowych oraz innych opłat związanych z realizacją 

programu: ok. 130-140 zł/osoba; 

 Napojów do obiadokolacji; 

 Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 350 zł; 

 Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy (40,50 zł) lub 7,5% z 

chorobami przewlekłymi (101,25 zł). 

 

UWAGI: 

 Program ramowy - kolejność zwiedzania może ulec zmianie; 

 Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 42 osoby;  

 * Wejście do Muzeum Jana Pawła II zostanie potwierdzone bliżej terminu wyjazdu; 

 ** Wjazdy kolejką dodatkowo płatne: na Gubałówkę ok. 25zł/os., na Kasprowy Wierch 

ok. 100 zł/os.; 

 Podczas wycieczek w góry prosimy pamiętać o wygodnym obuwiu oraz kurtce 

przeciwdeszczowej. 

 

 

 

 



 

 

 


