
 

  Biuro Podróży "OLIMP"  
ul. Kościelna 5/ lok. 4 

20-307 LUBLIN 
tel./fax: 81 743-76-28  

Nr wpisu do rejestru: 295 

Pielgrzymka “Sanktuaria Podkarpacia” 

 

Trasa: Leżajsk - Jarosław - Przemyśl - Krasiczyn - Kalwaria Pacławska - Bolestraszyce - Krosno - Miejsce Piastowe - Bóbrka 
- Dukla - Komańcza - Solina - Zalew Soliński - Polańczyk - Łopienka - Bieszczadzki Park Narodowy - Górzanka - Strachocina 

 
w terminie: 18 - 25 września 2021 r.         /8 dni/ 

Program: 
01/ - Opole Lubelskie - zbiórka o godz. 07.00 - przejazd do Leżajska - zwiedzanie: Bazylika MB Pocieszenia z łaskami słynącym  
         obrazem Madonny oraz cudownym krucyfiksem, zwanym „Bożą Męką”. Przerwa na kawę i ciasto w kawiarence. Po południu  
         przejazd do Jarosławia - zwiedzanie: Opactwo Jarosławskie - miejsce pochówku Sł. B. Anny Jenke, Kolegiata Bożego Ciała,  
         Cerkiew Przemienienia Pańskiego z ikoną zwaną „Bramą Miłosierdzia”, Rynek - przejazd do hotelu - obiadokolacja - nocleg  
02/ - Przemyśl - śniadanie - zwiedzanie: Archikatedra św. Jana z cudowną figurą MB Jackowej, relikwiami bł. ks. Jana Balickiego  
         i św. bpa Józefa S. Pelczara, Zamek Kazimierzowski, Katedra grekokatolicka św. Jana, Kościół Karmelitów Bosych, Muzeum  
         Dzwonów i Fajek, Kościół Franciszkanów, Rynek, ławeczka Wojaka Szwejka, wolny czas na obiad, degustacja słynnych lodów  
         z Cukierni Fiore, Dworzec Kolejowy, Wzgórze Zniesienie z Krzyżem Zawierzenia i fortyfikacjami - obiadokolacja - nocleg 
03/ - Przemyśl - śniadanie - przejazd do Krasiczyna - zwiedzanie: Zamek Krasickich, gdzie urodził się kard. Adam Stefan Sapieha,   
         jedna z najpiękniejszych rezydencji magnackich w Polsce otoczona parkiem; dziedziniec, krypta, gabinet myśliwski, Kaplica.   
         Przejazd do Kalwarii Pacławskiej - zwiedzanie: Sanktuarium MB Kalwaryjskiej - wzniesione w XVII w. na wzgórzu 465 m  
         n.p.m., z inicjatywy A. M. Fredry. Pielgrzymów przyciąga słynący cudami obraz MB Słuchającej z Kamieńca Podolskiego,  
         Kaplice Kalwarii oraz grób Sługi Bożego br. Wenantego Katarzyńca, „polskiego Charbela” - powrót - obiadokolacja - nocleg 
04/ - Przemyśl - śniadanie - przejazd do Bolestraszyc - zwiedzanie: Arboretum - powstałe na terenie dawnego majątku dworskiego,  
         liczące 2200 gatunków drzew i krzewów, 1200 roślin zielnych - spacer pośród cienistych alei, stawów i ekspozycji z wikliny. 
         Przejazd do Krosna - miasta niegdyś słynącego z handlu winem, obecnie słynie z produkcji szkła - zwiedzanie: Kościół Farny  
         św. Trójcy, Rynek z kamieniczkami, Kościół Franciszkanów z obrazem MB Murkowej, Wieża Portiusa z panoramą miasta -  
         przejazd do hotelu - obiadokolacja - dla chętnych spacer aby zobaczyć starówkę w wieczornej, podświetlonej szacie - nocleg   
05/ - Krosno - śniadanie - przejazd do Miejsca Piastowego - zwiedzanie: Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Br. Markiewicza,  
         w nowo wybudowanej kaplicy znajduje się kopia figury św. Michała Archanioła z Gargano. Przejazd do Bóbrki - zwiedzanie:  
         Muzeum Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza, na terenie najstarszej na świecie kopalni ropy naftowej (1854 r.) - przejazd  
         do Dukli - zwiedzanie: Sanktuarium św. Jana z Dukli - przejazd do Komańczy - spacer ok. 800 m do Klasztoru S. Nazaretanek, 
         miejsca internowania Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego; gdzie zainspirowany 300-ą rocznicą ślubów króla Jana Kazimierza  
         we Lwowie (1656 r.), napisał „Śluby Jasnogórskie”, złożone w 1956 r. - przejazd do ośrodka w Solinie - obiadokolacja - nocleg   
06/ - Solina - śniadanie - rejs statkiem po Zalewie Solińskim - wolny czas na spacery nad zaporę na Solinie - obiadokolacja - nocleg  
07/ - Solina - śniadanie - przejazd do Polańczyka - zwiedzanie: Kościół MB Pięknej Miłości z oryginalną ikoną MB Łopieńskiej -   
         przejazd do Łopienki - wsi wysiedlonej (1946 r.), po której ocalała Cerkiew św. Paraskewy, odbudowana przez pasjonatów,  
         odradzające się miejsce kultu Maryjnego (dojazd/dojście pod warunkiem dobrej pogody) - przejazd na Przełęcz Wyżniańską,  
         na teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego - przejście łatwym szlakiem do schroniska pod Małą Rawką ok. 30 min - dla  
         chętnych degustacja słynnych naleśników z jagodami - po drodze widoki na Połoniny i Tarnicę - dalszy przejazd do Górzanki -  
         dawna Cerkiew św. Paraksewy z unikatowym płaskorzeźbionym i polichromowanym ikonostasem - obiadokolacja - nocleg  
08/ - Solina - śniadanie - przejazd do Strachociny - rodzinnej miejscowości św. Andrzeja Boboli - zwiedzanie: Kościół z relikwiami  
         Świętego, Klasztor Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, wzniesiony dzięki Siostrom z Japonii, tzw. „Żeński Niepokalanów”,  
         w ogrodzie znajduje się: figurka „Japońskiej” NMP Królowej Pokoju oraz rosną japońskie wiśnie „sakura”; pobliskie wzgórze  
         Bobolówka - gdzie znajdował się dwór Bobolów. Powrót do Opola Lubelskiego w późnych godzinach popołudniowych.    

 

Cena: 1665 zł/os  (grupa min. 30 os.) 
Cena obejmuje opłaty za:  
- przejazd autokarem (wyposażonym w klimatyzację),     
- 3 noclegi w hotelu Trojka w Przemyślu, 1 nocleg w hotelu Portius w Krośnie, 
  3 noclegi w ośrodku wypoczynkowym Halicz w Solinie, pokoje 2 i 3 os. z łazienkami,   
- wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji,   
- ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: NWI (10.000 zł), NWS (10.000 zł),  
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł/os), sładka na Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł/os),   
- zestawy słuchawkowe tour guide, opiekę pilota.  
 

Cena nie obejmuje opłat za: 
- bilety wstępu, przewodników lokalnych i górskich, rejs po Zalewie Solińskim, razem ok. 200 zł/os. (należy wpłacić pilotowi), 
- napoje do obiadokolacji; jeśli czas na to pozwoli, istnieje możliwość zamówienia obiadów/bankietu dla grupy (25 zł-65 zł/os), 
- dopłata za pokój 1 os. 380 zł/os.   
 

Zbiórka: godz. 07.00, ul. Długa w Opolu Lubelskim, przy Kościele Parafialnym. 
 

Zapisy w Kancelarii Parafialnej, w każdy czwartek w godzinach otwarcia. 
Przy zapisie zaliczka 500 zł/os. do 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania miejsc, dopłata 1165 zł/os do 28 sierpnia 2021 r. 
 

Każdy uczestnik powinien posiadać ze sobą ważny dowód osobisty, wygodne obuwie sportowe, odzież dostosowaną do zmian pogody, maseczki 
jednorazowe lub wielokrotnego użytku, środki do dezynfekcji rąk. Studentów, emerytów, rencistów, właścicieli Kart Dużej Rodziny prosimy o 
zabranie legitymacji, niektóre obiekty udzielają zniżek na bilety wstępu.  


