
BUŁGARIA 
 MODLITWA – ZWIEDZANIE – WYPOCZYNEK  

         WAKACYJNA  PIELGRZYMKA  PARAFIALNA 
 
1 dzień 
Wyjazd z Łazan o godzinie 04:00 rano. Przejazd przez Słowację i Węgry na nocleg  do Serbii.  
W godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu, czas na odpoczynek, obiadokolacja i nocleg.  
 

2 dzień 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Bułgarii.  Wizyta w Monastyrze Rylskim, 
 który Jest duchową stolicą Bułgarii tak jak w Polsce Jasna Góra.  Wpisany  w 1983 roku na listę  
dziedzictwa UNESCO, usytuowany w kotlinie górskiego masywu Riła na wysokości 1100 m. n.p.m.   
Zwiedzanie monastyru. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w okolicach Sofii, obiadokolacja i nocleg. 
 
3 dzień 
 Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Bułgarii Sofii m.in. katedra rzymskokatolicka św. Józefa, katedra 
 Aleksandra Newskiego, Teatr Narodowy, Parlament, Uniwersytet Sofijski, Bazylika św. Sofii, Rotunda 
 św. Georgii. Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku wybrzeża Morza Czarnego.  
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
  

4, 5, 6 i 7 dzień  
Po śniadaniu wypoczynek nad Morzem Czarnym. Obiadokolacja i nocleg 
 

Dzień 8 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Nessebaru jednego z najpiękniejszych miast 
 bułgarskiej riwiery, którego starówka wpisana jest na listę Dziedzictwa Kultury UNESCO. 
 Nessebar położony jest na półwyspie połączonym ze stałym lądem wąską groblą. Wyjątkowość 
 miasta kryje się w fakcie, iż podziwiać w nim można zabytki sięgające najdawniejszych czasów. 
 Znajdziemy tu pozostałości po starożytnych Rzymianach, Grekach, cerkwie średniowieczne, 
 fragmenty budowli tureckich i drewniane domki  w stylu bułgarskiego odrodzenia narodowego. 
  Wieczorem  zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 9  
Po śniadaniu przejazd do Belgradu, zwiedzanie stolicy Serbii w czasie którego zobaczymy m.in.: 
 Katedrę katolicką NMP, Bazylikę św. Sawy i twierdzę Kalemegdan położoną nad Sawą i Dunajem.  
 Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Belgradu. Obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 10 
 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację do Polski.  
Przekroczenie granicy polskiej planowane jest w późnych godzinach wieczornych.  
 

W każdym dniu pielgrzymki będzie odprawiana Msza Święta 
 
 

termin: 08.07 – 17.07.2022    cena: 2150 zł + 165 euro   
        

 

Cena obejmuje:  
przejazd autokarem LUX, opiekę polskojęzycznego pilota, 9 noclegów w hotelach 3***,  
9 śniadań, 9 obiadokolacji, ubezpieczenie, KL i NNW, program zwiedzania j.w. bilety wstępu,  
przewodnicy lokalni, koszty rezerwacji, wjazdy do miast, opłaty tranzytowe, taksa klimatyczna,  
składkę na TFG i TFP, tour guide system.   
 
  

Uczestnicy pielgrzymki muszą posiadać ważne dowody osobiste! 

    Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej do dnia 15.03.2022  

      przy zgłoszeniu uczestnictwa należy wpłacić zaliczkę 750 złotych 
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