
PIELGRZYMKA 
 

 
 

BIAŁYSTOK – BRATYSŁAWA – WIEDEŃ – BALATON (SIOFOK) -  LUDBREG  

ZAGRZEB – BUDAPESZT – BIAŁYSTOK 

 

TERMIN: 22 – 27 czerwca 2023 

KOSZT: 1000 zł + 210 euro 
 

PREZENTACJA 

 

DZIEŃ 1 

Msza Święta w kościele św. Kazimierza o godzinie 6:00. Pakowanie bagaży i wyjazd o godzinie 7:00. 

Przejazd do hotelu w Bratysławie. Obiadokolacja. W ramach możliwości czasowych, krótkie 

zwiedzanie Bratysławy. Powrót do hotelu. Nocleg. 

 

DZIEŃ 2 

Śniadanie. Następnie udamy się do Wiednia na zwiedzanie (autokarowe i piesze). W towarzystwie 

przewodnika przejedziemy autokarem staromiejską obwodnicą zwaną „Ringiem”. Zobaczymy 

gmach dawnego Ministerstwa Wojny, budynek Muzeum Sztuki Naturalnej, Parlament ze stojącym 

przed nim posągiem Pallas Ateny, Ratusz, Teatr Zamkowy, Operę i Kościół Wotywny. Następnie 

zapoznamy się z niezwykła twórczością Friedensreicha Hundertwassera. Podziwiając 

zaprojektowany przez niego dom dowiemy się, jakie idee próbował wnieść do światowej 

architektury. Przejeżdżając ulicami Wiednia, znajdziemy się w jego trzeciej dzielnicy, gdzie będziemy 

mogli podziwiać Belvedere - wspaniałą, barokową rezydencję wielkiego wodza przełomu XVII i XVIII 

wieku - Eugeniusza Sabaudzkiego. Następnie wyjazd na wzgórze Kahlenberg.  

Przejazd do hotelu w Słowenii. Obiadokolacja i nocleg. 

 

 

 

https://kazimierz.archibial.pl/docs/austria.pptx


DZIEŃ 3 

Śniadanie. Następnie udamy się nad Balaton, w którym odpoczniemy w jego ciepłych wodach. 

Msza Święta w Siofoku. Wspólna Msza Święta w miejscowym kościele. Przejazd do hotelu. 

Obiadokolacja. Zakwaterowanie. Nocleg. 

 

 

DZIEŃ 4 

Najpierw śniadanie. Następnie udamy się do Sanktuarium Najświętszej Krwi Chrystusa w 

Ludbregu, w którym będziemy uczestniczyć w Mszy Świętej. Kolejnym punktem programu będzie 

Zagrzeb - stolica Chorwacji. Razem z przewodnikiem czeka nas zwiedzanie miasta o europejskiej 

architekturze, zupełnie odmiennego od miejscowości na wybrzeżu. Spacer ulicami Zagrzebia przez 

główny plac bana Jelačiča z fontanną z XVII w. do Kaptolu - najstarszej części miasta. Zwiedzanie 

neogotyckiej katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wizyta na jednym z najpiękniejszych 

cmentarzy w Europie - Mirogoj. Zaprojektowany przez wielkiego architekta Hermanna Bolle 

stanowi swoiste muzeum pod gołym niebem. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

  

DZIEŃ 5 

Wspólne śniadanie. Następnym punktem naszego programu będzie Budapeszt. Podczas 

zwiedzania miasta zobaczymy m.in. przepiękny parlament. Obiad we własnym zakresie podczas 

przerwy w zwiedzaniu. Tego dnia zapraszamy osoby chętne na malowniczy rejs statkiem po 

Dunaju. Koszt: 50 zł/osoba. Przejazd do hotelu w Budapeszcie. Nocleg.  

 

DZIEŃ 6 

Kolejny dzień rozpoczniemy jak zawsze pysznym śniadaniem. Wymeldowanie i pakowanie bagaży. 

Dalsze zwiedzanie Budapesztu. Przejazd w stronę Białegostoku. Tego dnia obiad we własnym 

zakresie podczas przerw w podróży. Przyjazd w godzinach nocnych. 

 

CENA ZAWIERA: 
 

- Przejazd  autokarem o wysokim standardzie (wiek: max 6 lat, tablety, aneks kuchenny lub barek), 

- Zwiedzanie miejsc wymienionych w programie z przewodnikiem i systemem słuchawkowym, 

- 5 noclegów w hotelach **/*** lub domach pielgrzyma,  

- Ubezpieczenie: KL i NNW, obowiązkową składkę na Państwowy Fundusz Turystyczny, opłaty 

drogowe i parkingowe, 

- Opiekę pilota na całej trasie, opiekę duchowną. 

 

Zapisy u ks. Wojciecha Rogowskiego, tel. 728 955 664 

BIURO PODRÓŻY JUNIOR 

BIAŁYSTOK, UL. STOŁECZNA 25 

TEL: 85 744 43 26, 791 792 044 

 

 


