Biuro Podróży Tour Operator
VERVINCI TRAVEL
Piotr Werwiński
ul. Słowackiego 1
85-008 Bydgoszcz

Pielgrzymka na Kretę śladami św. Pawła – 9 dni

DZIEŃ 1
PRZELOT
Zbiórka pielgrzymów przed Parafią i transfer na lotnisko w Gdańsku. Odprawa bagażowa o godz. 16.05
i wylot na Kretę o godz. 18.05. Przylot na lotnisko w Heraklionie o godz. 22.15. Odbiór bagaży i przejazd
do hotelu na nocleg (tego dnia bez obiadokolacji).
DZIEŃ 2
KARDIOTISSA – PŁASKOWYŻ LASSITHI
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie klasztoru Kardiotissa - stąd pochodzi ikona Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Następnie objazd po Płaskowyżu Lassithi, obszaru z bujną roślinnością i charakterystycznymi
wiatrakami. Wizyta w malowniczych, lokalnych wioskach. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3
RETHYMNONU – MARGARITES – MONI ARKADIU
Śniadanie. Przejazd do Rethymnonu - spacer po urokliwej starówce miasta, które okres największego rozwoju
przeżywało w czasach panowania weneckiego i tureckiego. Zwiedzanie: Twierdza Wenecka, kościół św.
Franciszka, fontanna Rimondi, Loża Wenecka (z zewnątrz). Następnie krótka wizyta we wiosce garncarzy Margarites, gdzie od wieków produkuje się tradycyjne wyroby z ceramiki, a także zwiedzanie najsłynniejszego
klasztoru na Krecie - Moni Arkadiu. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
DOBRE PORTY – GORTYNA – FESTOS
Śniadanie i przejazd na południe Krety do miejsc związanych ze świętym Pawłem – Dobre Porty. Na wzgórzu
ponad zatoką stoi biała kaplica upamiętniająca pobyt św. Pawła, zbudowana na miejscu starszego kościoła.
Parę metrów obok można zobaczyć jaskinię, w której przebywał Apostoł. Następnie wizyta w Gortynie: miejscu
pobytu św. Tytusa– ucznia św. Pawła. Tradycja mówi, że był on pierwszym biskupem na wyspie ustanowionym
przez samego Apostoła. Ostatnim punktem będzie Festos, gdzie znajdują się ruiny minojskiego pałacu,
z którego rozpościera się wspaniała panorama okolicy. W ruinach pałacu odnaleziono słynny Dysk z Fajstos
pokryty ciągiem tajemniczych symboli. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5
PANAGIA KERA – AGIOS NIKOLAOS
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie bizantyjskiego Kościóła Panagia Kera znanego z najwspanialszych
na Krecie bizantyjskich fresków. Przejazd do Agios Nikolaos – jednego z większych centrów wypoczynkowych
na Krecie. Spacer po malowniczym miasteczku, położonym zarówno nad słodkowodnym jeziorem Voulismeni,
jak i nad zatoką Mirabello. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
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DZIEŃ 6
CHANIA
Śniadanie i przejazd do Chania, pełnego uroku miasta, gdzie krzyżują się wpływy kultury greckiej, tureckiej
i weneckiej. Chania jest drugim co do wielkości miastem na wyspie i znajduje się na jej północno-zachodnim
wybrzeżu. Miasto założyli w XIII w. Wenecjanie na miejscu starożytnej osady minojskiej Kydonia.
Zobaczymy urokliwą dzielnicę portową i charakterystyczną wenecką zabudowę. Romantyczne miasteczko
otoczone jest pozostałościami XVI-wiecznych murów obronnych. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7
WYPOCZYNEK
Śniadanie. Przejazd na wybrzeże, czas na wypoczynek i relaks, spacery, plażowanie. Powrót na obiadokolację
i nocleg do hotelu.
DZIEŃ 8
HERAKLION – KNOSSOS
Śniadanie i przejazd do Heraklionu na zwiedzanie stolicy wyspy: kościół św. Tytusa - patrona wyspy, Muzeum
Archeologiczne, kościół św. Katarzyny - wspaniała kolekcja kreteńskich ikon, katedra Agios Minas – największa
katedra Grecji mogąca pomieścid 8 tysięcy wiernych, panorama miasta. Następnie przejazd do Knossos centrum cywilizacji minojskiej. Zwiedzanie słynnego pałacu. Pożegnalna obiadokolacja i transfer na lotnisko
w Heraklionie. Odprawa bagażowa o godz. 20.50 i wylot do Gdańska o godz. 22.50.
DZIEŃ 9
POWRÓT
Przylot na lotnisko w Gdańsku o godz. 01.10. Transfer na miejsce zbiórki, zakończenie pielgrzymki.

Termin:

12.09 – 20.09.2022
Cena pielgrzymki dla grupy:

36 - 40 os.

41 – 45 os.

46 – 50 os.

3990 zł

3890 zł

3790 zł

Zapewniamy:
 Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi 20 kg + bagaż podręczny
10 kg (max. 40 x 30 x 20 cm)
 Transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem w Grecji
 Transfery Parafia – Lotnisko Gdańsk – Parafia
 Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3-os. z łazienkami
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 Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
 Opiekę i informację turystyczną pilota
 Ubezpieczenie w TUiR „Uniqa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych
do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR. Obowiązują
warunki ubezpieczenia Uniqa „Kontynenty”.
 W cenie zawarto obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz
Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości 20 zł od każdego uczestnika.
Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, zestawy audioguide, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, opłat klimatycznych i miejskich, itp.
(na ten cel należy posiadać ok. 140 EUR/os.),
- napojów do obiadokolacji
- ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość ubezpieczenia od
kosztów rezygnacji za dodatkową opłatą (5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia należy zgłosić
najpóźniej w ciągu 5 dni od wpłaty zaliczki.
Uwagi:
 Kalkulacja aktualna na dzień 10.03.22, nie gwarantuje cen i dostępności biletów
lotniczych i może ulec zmianie do momentu potwierdzenia biletów lotniczych
 program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec drobnym zmianom
 dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty



na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą 980 zł.
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