
PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 4-9.06.2018r. 

CENA - 1500 PLN 

 

DZIEŃ I 

Poznań ->Wrocław (182 km) ->Kraków (270 km) 

● 06:00 - 07:00 - Msza św. 

● 07:00 – 11:00 – Poznań - Wrocław 

● 11:00 – 12:30 - Ostrów Tumski z katedrą; 

● 13:00 – 15:00 - Hala Stulecia  

● 15:00 – 19:00  - Przejazd do Krakowa 

● 19:00 - Obiadokolacja w miejscu zakwaterowania. 

NOCLEG W KRAKOWIE - Hotel Biała Gwiazda  

 

DZIEŃ II Kraków  

● 08:00 - 08:30- Śniadanie w miejscu zakwaterowania 

● 08:45 - 09:00Przejazd na Franciszkańska  

● 9:00 - 10:00 - kościół Franciszkanów, kościół św. Floriana 

● 10:00 - 12:00,  (wejście do kaplicy biskupów krakowskich, spotkanie z abp. 

Jędraszewskim - Msza św)  

● 12:00 - 13:00 Kraków – Rynek; Bazylika Mariacka  

● 13:00 - 13:30 - Przejście na Wawel 

● 13:30 - 15:00 - Wawel - Krypta św. Leonarda  

● 15:00 - 15:30 - Przejazd z Wawelu do Łagiewnik (spotkanie z kard. Dziwiszem) 

● 15:30 - 17:30 - Łagiewniki – Sanktuarium i Centrum Jana Pawła II; spotkanie z 

biskupem Dziwiszem 

● 17:30 - 18:00 - Przejazd z Łagiewnik do Nowej Huty - ewentualnie! 

● 18:00 -19:00 - Nowa Huta 

● 19:00 - Przejazd do miejsca zakwaterowania 

● 19.30- Obiadokolacja w miejscu zakwaterowania 

NOCLEG W KRAKOWIE - Hotel Biała Gwiazda  

 

DZIEŃ III 

Kraków -> Wadowice (50 km) -> Kalwaria (15 km) ->Bochnia (70 km) ->Zakopane (115 

km) 

● 06:45 - 07:15 - Pakowanie bagaży do autobusu 

● 07:00 - 07:30 - Śniadanie w miejscu zakwaterowania 

● 07:30 - 08:45 - Przejazd do Wadowic 

● 09:00 - 10:30 - Muzeum Jana Pawła II  

● 10:30 - 11:00 - Rynek; Parafia Ofiarowania NMP 

● 11:00 - 11:30 - Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej 

● 11:30 - 12:30 - Zwiedzanie Kalwarii - MSZA 

● 13:00 - 14:30 - Przejazd do Bochni 

● 14:30 - 17:30 - Bochnia, zwiedzanie kopalni soli –  

● 17:30 - 19:30 - Przejazd do Zakopanego 

● 19:30 - Obiadokolacja w miejscu zakwaterowania 



NOCLEG  ZAKOPANEM - Willa Sandra https://willa-sandra.nocowanie.pl/ 

 

 

DZIEŃ IV 

● 07:00 - 08:00 - Śniadanie w miejscu zakwaterowania 

● 08:15 - 08:45 - Przejazd do dolnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch  

● 09:00 - 11:00 - Wjazd kolejką na Kasprowy Wierch, spacer, zjazd 

● 11:00 - 11:30 - Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach 

● 11:30 - 14:00 - Zwiedzanie Sanktuarium (MSZA!) 

● 14:00 - 14:30 - Spacer na ul. Krupówki 

● 14:30 - 15:30 - Zwiedzanie Parafii pw. Najświętszej Rodziny 

● 15:30 - 18:00 - Czas wolny na Krupówkach 

● 18:00 - 18:30 - Przejazd do miejsca zakwaterowania 

● 19:00 - Obiadokolacja w miejscu zakwaterowania + wieczór integracyjny 

NOCLEG W ZAKOPANEM - Willa Sandra https://willa-sandra.nocowanie.pl/ 

 

DZIEŃ V 

Zakopane ->Ludźmierz (25 km) ->Nowy Targ (7 km)->Oświęcim (108 

km)->Częstochowa (105 km) 

● 07:00 - 08:00 - Śniadanie w miejscu zakwaterowania 

● 08:00 - 08:30 - Przejazd do Ludźmierza 

● 08:30 - 10:00 - Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia NMP (MSZA) 

● 10:00 - 10:30 - Przejazd do Nowego Targu 

● 10:30 - 11:00 - Zwiedzanie rynku w Nowym Targu 

● 11:00 - 12:30 - Zwiedzanie Ratusza (Muzeum Podhalańskie) - wystawa „Miasto Nowy 

Targ – Jan Paweł II; przeszłość i obecność”  

● 12:30 - 14:30 - Przejazd do Oświęcimia 

● 14:30 - 16:30 - Oświęcim – Muzeum Auschwitz-Birkenau - zwiedzanie  

● 16:30 - 19:00 - Przejazd do Częstochowy 

● 19:00 - Obiadokolacja w miejscu zakwaterowania 

 

NOCLEG W CZĘSTOCHOWIE - Dom Pielgrzyma 

 

 

 

 

 

DZIEŃ VI 

Częstochowa ->Mikorzyn (120 km) ->Poznań (165 km) 

● 08:00 - 09:00 - Śniadanie w miejscu zakwaterowania 

● 09:15 - 09:30 - Spacer do Sanktuarium MB Częstochowskiej 

● 09:30 - 11:30 - Zwiedzanie Sanktuarium - Msza św. 

● 11:30 - 13:30 - Przejazd do Mikorzyna 

● 13:30 - 14:30 - Zwiedzanie Parafii pw. św. Idziego - obiad w restauracji. 

● 14:30 - 18:30 - Przejazd do Poznania 


