Śladami Jana Pawła II - Wadowice & Kalwaria
Zebrzydowska & Łagiewniki
Wstęp - Opis
Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu,
niebędącym Włochem. Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne.
Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. Wiele czasu poświęcił budowie jedności
pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi, chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi.
Wadowice, rodzinne miasto największego z Polaków XX wieku. Karol Wojtyła był bardzo związany z miastem
swojego dzieciństwa. Już jako papież powracał tu trzy razy w czasie swoich pielgrzymek do ojczyzny, w czasie
jednej z nich powiedział: „Tu w tym mieście, Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się
zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło”
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, które powstało na początku XVII w. W 1999 roku wpisane na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Sanktuarium składa się z barokowej bazyliki z wizerunkiem
Matki Bożej Kalwaryjskiej, klasztoru, zespołu kościołów i kaplic wkomponowanych w malowniczy krajobraz i
nazwanych dróżkami kalwaryjskimi. Zostało zbudowane na wzór Drogi Krzyżowej Pana Jezusa w Jerozolimie.
Łagiewniki - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia związane jest z życiem i działalnością św. siostry Faustyny
Kowalskiej. Od lat 40. XX wieku miejsce pielgrzymek związanych z obecnością słynącego obrazu Jezusa
Miłosiernego oraz grobu św. Faustyny. Życie Jana Pawła II, było w niezwykły sposób związane z tajemnicą
Bożego Miłosierdzia. Stanowiła ona istotny element jego pontyfikatu.
Program:
• Wyjazd z Krakowa
• Dojazd do Wadowic:
• zwiedzanie Domu Rodzinnego Jana Pawła II.
• Wizyta w Bazylice Papieskiej
• Degustacja kremówek Papieskich
• Transport do Kalwarii Zebrzydowskiej i zwiedzanie Sanktuarium
• Transport do Łagiewnik i zwiedzanie Sanktuarium
• Powrót do Krakowa i wizyta pod „Oknem Papieskim”
Składowe usługi - co zawiera
Odbiór z hotelu
Opiekę pilota w języku angielskim
Transport klimatyzowanym busem
Przewodnika po Sanktuarium w Kalwarii
Wszystkie opłaty (bilety)
Powrót na miejsce odbioru
Czas trwania całej usługi:
Całość - około 5 godzin.
Transport busem - 2 godziny
Zwiedzanie pieszo - około 3 godzin
Okres realizacji usługi:
Cały rok
Poszczególne dni realizacji usługi:
Codziennie
Godziny realizacji usługi z ewentualnym podziałem na języki:
8.00
Start wycieczki:
Odbiór z hotelu
Języki w jakich jest realizowana usługa:
angielski
Pozostałe języki po konsultacji z działem sprzedaży
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Ceny:
Dziecko do 5 roku życia - gratis
Normalny - 240 PLN
* minimum 2 osoby

Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszych hoteli:
ApartHotel Pergamin tel.: +48 12 630 91 65;
Pergamin Apartments tel.: +48 12 430 33 03;

e-mail: recepcja@hotelpergamin.pl
e-mail: apartments@hotelpergamin.pl
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