PIELGRZYMKA PARAFIALNA
SANKTUARIA WĘGIER
18 – 24.08.2018
1 dzień - 18 sierpnia
 godz.6.3o
wyjazd
z miejsca zbiórki – Parafia
Mariacka
–
Katowice
przejazd przez Słowację
w kier. Węgier
LEWOCZA – znane Sanktuarium
Maryjne na Słowacji m.in. Kościół
św. Jakuba z XVI-wiecznym
ołtarzem wykonanym przez Pawła
z Lewoczy, budynek wagi miejskiej, ratusz, dom Thurzów
 obiadokolacja i nocleg w ok. Egeru
2 dzień - 19 sierpnia
 śniadanie
 MEZOKOVESD – spacer po
malowniczej części miasta
(nieregularne kręte uliczki,
domy pobielone wapnem
i pokryte strzechą – Hades
 EGER – spacer po mieście
(m.in. druga co do wielkości
bazylika
na
Węgrzech,
barokowy kościół minorytów)
wizyta w Dolinie Pięknej
Pani, w miejscu znanym z wielu winnych piwniczek – degustacja
 obiadokolacja i nocleg w ok. Egeru
3 dzień - 20 sierpnia
 śniadanie
 MARIANOSZTRA –położone w górach
sanktuarium, założone przez króla Węgier
Ludwika Wielkiego. To właśnie stąd
wywodzą się węgierscy Paulini, którzy
założyli klasztor na Jasnej Górze
 ESZTERGOM (Ostrzyhom) – miejsce
koronacji królów węgierskich – piąta co do
wielkości bazylika na świecie(m.in. kościół

archikatedralny pw. NMP i św.
Wojciecha – relikwiarz z kością
ramienia św. Władysława)
 WYSZEHRAD (Visegrád) – m.in.
pałac królewski, wieża Salomona
i cytadela
 obiadokolacja i nocleg w Budapeszcie
4 dzień - 21 sierpnia
 śniadanie
 BUDAPESZT – zwiedzanie
z
przewodnikiem
polskojęzycznym
 PESZT – Plac Lajosa
Kossutha z pomnikami
bohaterów
węgierskich:
Lajosa Kossutha i Ferenca
Rakocziego,
pomnikiem
symbolem Imre Nagya –
ojca rewolucji 1956 r. oraz
węgierskim
Parlamentem
(jednym
z największych na świecie budynków rządowych), Bazylika Św. Stefana
z Kaplicą Prawicy, Vaci ucta – słynny peszteński deptak rozciągający się od
Placu Vorosmarty do zabytkowej Hali Targowej, Plac Bohaterów – miejsce
stworzone
na
obchody
1000-lecia
Państwa
Węgierskiego
z pomnikiem milenium
 SZENTERNDRE – zwiedzanie urokliwego miasteczka
 obiadokolacja i nocleg w Budapeszcie
5 dzień - 22 sierpnia
 śniadanie
 BUDAPESZT – zwiedzanie
z
przewodnikiem
polskojęzycznym
 BUDA – starsza część miasta
pamiętająca
średniowieczną
potęgę Węgrów, panowanie
tureckie, austriackie, jak również
czas odzyskania prze Węgry
niezależności.
 Dzięki malowniczemu położeniu na Wzgórzach Budańskich ma kilkanaście
wspaniałych punktów widokowych.
 Wzgórze Gellerta – stąd rozpościera się niezapomniany widok na najpiękniejszą
część miasta

 Skalna Kaplica (tzw. Grota Iwana), gdzie w jednej z kaplic znajduje się
wizerunek MB Częstochowskiej
 Cytadela, Pomnik Zwycięstwa, Wzgórze Zamkowe z Pałacem Zamkowym,
Pałacem Sandorów, górną stacją zabytkowej kolejki
Siklo, zmianą warty
przed Pałacem Prezydenckim, Stare Miasto – Baszty Rybackie, kościół NMP
(zwany kościołem Macieja), Plac Defilad, Pomnik Św. Stefana
 godz. 20.oo – kolacja regionalna a tradycyjnej węgierskiej restauracji – csardzie.
Kolacja połączona z programem folklorystycznym.
 nocleg w hotelu w Budapeszcie
6 dzień - 23 sierpnia
 śniadanie
 SZEKESFEHERVAR
–
pierwsza historyczna stolica
Węgier
(m.in.
katedra,
starówka,
kościoły
oo.
Karmelitów i oo. Cystersów)
 TIHANY
–
półwysep
z opactwem benedyktyńskim
powołanym przez
króla
Andrzeja I w 1055
 VESZPREM
–
jedno
z
najstarszych
miast
węgierskich (m.in. Wieża Pożarnicza, Pałac Biskupi, katedra św. Michała,
kościół oo. Franciszkanów) obiadokolacja i nocleg w ok. Vesprem
7 dzień - 24 sierpnia
 śniadanie
 PANNONHALMA – Święta Góra Panonii –
opactwo benedyktynów z X w.
 GYOR – Wzgórze Kapituły z Katedrą (obraz
Płaczącej Madonny) i Kaplicą
Hedervary
(z relikwiami biskupa Vilmosa Amora). Relikwiarz
z czaszką św. Władysława znajduje się
w przykatedralnym muzeum przejazd w kier.
Polski. ok. godz. 22.0o – powrót na miejsce zbiórki
Cena 1.580 PLN + 60 EUR obejmuje:
- przejazdy autokarem (klimatyzacja, WC, DVD, napoje za zł,-)
- 6 noclegów w hotelach (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
- 6 śniadań; - 5 obiadokolacji; - 1 kolacja w regionalnej restauracji (csardzie); - ubezpieczenie NW i
KL; - opiekę pilota; - rejs statkiem po Dunaju; - bilety wstępu do odwiedzanych obiektów; miejscowych przewodników
* kwota 60 EUR jest integralną częścią ceny i nie podlega rozliczeniu

Serdecznie zapraszamy !

