
Pielgrzymka do Kastylii
Śladami św. Teresy Wielkiej

Toledo – Avila – Segovia – Alba de Tormes – Salamanka – Madryt – Cuenca – Chinchon – Escorial

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników na lotnisku w Katowicach o godz. 4:00. Przelot do Madrytu o godz. 6:25. Lądowanie w Madrycie o godz. 12:05. Przejazd na nocleg

do hotelu w okolicy Madrytu.

DZIEŃ 2

Po śniadaniu wybierzemy się do Toledo - dawnej stolicy Kastylii, noszącej obecnie miano "Miasta Trzech Kultur". Zwiedzimy imponującą gotycką

Katedrę Najświętszej Maryi Panny będącą siedzibą prymasa Hiszpanii. Podczas spaceru po mieście zobaczymy również: rzymski most Alcantara,

kaplicę Cristo de la Luz, która niegdyś była meczetem, dzielnicę żydowską, kościół Santo Tome, gdzie można podziwiać słynny obraz pędzla El Greco

"Pogrzeb hrabiego Orgaza" oraz wznoszącą się nad miastem twierdzę o mauretańskim pochodzeniu - Alkazar (z zewnątrz). Powrót na obiadokolację i

nocleg do hotelu.

DZIEŃ 3

Śniadanie. Następnie udamy się do miejscowości Avila słynącej wspaniale zachowanym średniowiecznym kompleksem murów obronnych. Przede

wszystkim jednak poszukamy tutaj śladów św. Teresy Wielkiej, która rozpoczęła w Avila swoje życie zakonne w klasztorze Wcielenia oraz założyła

pierwszy zreformowany klasztor pw. św. Józefa. Po południu odwiedzimy Segowię, gdzie zobaczymy imponujący akwedukt z czasów rzymskich,

katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwaną "Damą Katedr" czy górujący nad miastem średniowieczny Alkazar (z zewnątrz). W

miejscowym klasztorze karmelitów spoczywają również doczesne szczątki św. Jana od Krzyża – mistyka i doktora Kościoła. Powrót na obiadokolację i

nocleg do hotelu.

DZIEŃ 4

Śniadanie. Dzień rozpoczniemy wizytą w Alba de Tormes - miejscu śmierci św. Teresy, gdzie w klasztorze Zwiastowania znajduje się jej grób.

Następnie pojedziemy do Salamanki zwanej Złotym Miastem ze względu na połyskujące w słońcu budynki z piaskowca. Podczas spaceru po Starym

Mieście zobaczymy Plaza Mayor uważany za najpiękniejszy w Europie, Starą i Nową Katedrę, Dom Muszli, Most Rzymski czy zabudowania

uniwersytetu (z zewnątrz). Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 5

Śniadanie, po którym czeka nas całodzienna wizyta w stolicy Hiszpanii - Madrycie. Zobaczymy tu m.in.: plac Hiszpański z pomnikiem Cervantesa, który

w efektowny sposób zamyka reprezentacyjną aleję Gran Via, katedrę Nostra Senora de Almudena konsekrowaną przez papieża św. Jana Pawła II,

barokowy Pałac Królewski - rezydencję króla Hiszpanii, Plaza Mayor, Puerta del Sol, gdzie znajduje się kilometr zerowy hiszpańskich dróg, fontannę

Fuente de Cibeles, Puerta de Alcala. Spacer po parku Buen Retiro – zielonej oazie w centrum Madrytu. Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 6

Śniadanie, po którym udamy się do miejscowości Cuenca znanej z Casas Colgadas, czyli tzw. wiszących domów, zobaczymy tam również główny plac

miasta - Plaza Mayor z gotycką katedrą Santa Maria y San Julian i barokowym ratuszem oraz Barrio San Miguel pełną schodów, wąskich uliczek czy

punktów widokowych. Po południu wizyta w Chinchon, które było scenerią dla wielu filmów. Spacer malowniczym miasteczku z charakterystycznym

średniowiecznym Plaza Mayor, uważanym za jeden za najpiękniejszych placów w Hiszpanii. Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 7

Śniadanie, po którym przejedziemy do San Lorenzo de Escorial, gdzie zwiedzimy wyjątkowy kompleks pałacowo-klasztorny Real Monasterio de San

Lorenzo. Obiekt ten, wpisany na listę UNESCO, mieści nie tylko pałace dynastii Habsburgów oraz Burbonów czy jedną najwspanialszych bibliotek

na świecie, ale także panteon królewski. Znajdziemy również czas na spacer po starannie pielęgnowanych ogrodach i wizytę w pobliskiej Dolinie

Poległych. Popołudnie spędzimy w Madrycie, gdzie będzie czas wolny na pożegnalny spacer i zakupy. Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 8

Transfer na lotnisko. Przelot powrotny o godz. 17:15. Lądowanie w Katowicach o godz. 23:00. Zakończenie pielgrzymki.



Termin: 13-20.10.2022
Cena: 4 690 zł

Stali Klienci: 4 450 zł
CENA OBEJMUJE:
● Przelot samolotem na trasie Katowice-Madryt-Katowice (loty z przesiadką), opłaty lotniskowe i paliwowe;
● Przejazd klimatyzowanym autokarem;
● 7 noclegów w hotelach ***, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienkami;
● Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji;
● Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie;
● Opiekę duchową kapłana;
● Ubezpieczenie: KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20.000 EUR i NNW do 2.000 EUR;
● 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. 170-180 Euro;
● Napojów do obiadokolacji;
● Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 700 zł;
● Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (KR) – 3% wartości imprezy (140,70 zł) lub 7,5% z chorobami przewlekłymi (351,75zł).
UWAGI:
● Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny lotów mogą ulec zmianie;
● Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 31 osób;
● Każdy Uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport) ważny minimum 90 dni od daty powrotu;
● Wykonanie i opłacenie testu na Covid-19 (o ile jest on wymagany) leży po stronie Uczestnika;
● Jeśli godziny lotów nie ulegną zmianie, Organizator zapewni Uczestnikom obiadokolację w dniu 1. oraz śniadanie w dniu 8.
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 800 zł zaliczki + ewentualne dodatkowe ubezpieczenie KR. Pozostałą część należy
uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.


