PIELGRZYMKOWYM SZLAKIEM PO RUMUNII (Transylwania)
01– 09.08.2022
3 050 PLN
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI
1 dzień: O 6.00 wyjazd z parafii przejazd do Rumunii - przez Słowację (postój na obiad we
własnym zakresie), Węgry, Oradea, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: Śniadanie - Kluż (zabytki i panorama miasta) –Sighişoara (miasto-zabytek,
starówka saska) obiadokolacja, nocleg
3 dzień: Śniadanie – przejazd na Szeklerszczyznę, Corund – ośrodek ceramiki
szeklerskiej, Praid – kopalnia soli, Odorheiu Secuiesc – kościół katolicki, franciszkanów,
kalwiński, romańska kaplica, Miercurea-Ciuc, obiadokolacja, nocleg
4 dzień: Śniadanie – krótka wycieczka w góry Ciuc, rezerwat przyrody – Jezioro
św. Anny, Băile Tuşnaud – uzdrowisko, możliwość korzystania z kąpieli termalnych,
obiadokolacja, nocleg
5 dzień: Śniadanie – Miercurea-Ciuc (zabudowa szeklerska, zamek Mikó, sanktuarium
Csicsomllyó), Prejmer – Hărman (kościoły i grody warowne), Braszów (mury miejskie,
Czarny Kościół, dzielnica łacińska i dzielnica Shei). obiadokolacja, nocleg
6 dzień: Śniadanie – Sinaia (Peleş - pałac królów rumuńskich) – Bran (słynny zamek pod
Braszowem) - Râşnov (gród warowny) - obiadokolacja, nocleg
7 dzień: Śniadanie – Cisnădie (kościół warowny) – Cisnădioara (kościół warowny) - Sybin
(średniowieczna starówka, fara, muzeum Bruckenthala), obiadokolacja, nocleg
8 dzień: Śniadanie, - Câlnic(twierdza chłopska) – Sebeş (średniowieczny kościół i baszty)
– Alba Iulia (zabytki cytadeli) – zamek w Hunedoara, obiadokolacja, nocleg
9 dzień: Śniadanie – przejazd powrotny do Polski przez Węgry i Słowację, na terenie
Słowacji postój na obiad (we własnym zakresie), przyjazd do parafii w późnych godzinach
wieczornych.
Informacje dodatkowe:
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie; w programie każdego dnia
przewidziany jest czas na codzienną Mszę św. w innym miejscu.

Cena pielgrzymki obejmuje:









przejazd klimatyzowanym autokarem (odbiór z parafii),
8 noclegów w hotelach, pensjonatach **/*** (pokoje 2-3 osobowe z łazienką),
wyżywienie w postaci śniadań (8) i obiadokolacji (8),
wino do kolacji,
opieka pilota,
Ubezpieczenie KLiA do kwoty 20 000 EUR,
Ubezpieczenie NNW do kwoty 4 000 EUR,
Ubezpieczenie od ryzyka skierowania na kwarantannę do kwoty 1 000
EUR.

Cena pielgrzymki nie obejmuje:




koszt biletów wstępu, system Tour guide i przewodników miejscowych – ok.
80 EUR,
dopłaty do pokoju jednoosobowego – 650 PLN
dodatkowych napojów do obiadokolacji.

Zapisy, zgłoszenia, inne informacje:
 ks. dr Piotr Larysz Parafia św. Jadwigi Śląskiej, ul. Wolności 51; 41-500 Chorzów, tel. 505 48
19 48
 wyjazd z Chorzowa parking MORIS ul. Dąbrowskiego 113
 istnieje możliwość zapisów i zgłoszenia na pielgrzymkę w parafii św. Antoniego w Chorzowie,
ul. Mikołaja Kopernika 1
 Liczba miejsc ograniczona.
 COVID-19. Obowiązuje paszport COVID lub negatywny test w zależności od sytuacji
epidemicznej.

Udział w kosztach i terminy płatności:
I rata 1000 zł do 31.05.2022; II rata 1000 zł do 30.06.2022; III rata 1050 zł do 25.07.2022
Możliwość dokonania płatności elektronicznej:
ING Bank Śląski: 91 1050 1298 1000 0091 4142 1090 (PLN)
Tytułem wpłaty: imię i nazwisko, Rumunia 2022
Dodatkowe informacje:
ORBI
ul. 11 Listopada 60-62
43-300 Bielsko-Biała
Renata Juraszek
Tel.: 601 706 984
Marcin Kwaśny
Tel.: 603 808 599
e-mail: biuro@orbipielgrzymki.pl
www.orbipielgrzymki.pl

