PIELGRZYMKA
ARCHIDJECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
W LICHENIU
02 - 03.06.2017
1 DZIEŃ: CZĘSTOCHOWA - LICHEŃ
Wyjazd z Częstochowy w godzinach porannych - przejazd do LICHENIA - gdzie
zapoznamy się historią objawień Matki Bożej Licheńskiej, nawiedzimy Bazylikę, kaplice oraz
inne miejsca kultu w obrębie sanktuarium. Czas wolny na prywatną modlitwę. Przejazd do
hotelu, obiadokolacja. Wieczorem będziemy uczestniczyć w Apelu Maryjnym przed
cudownym obrazem. Powrót do hotelu, nocleg.
2 DZIEŃ: LICHEŃ - KALISZ - CZĘSTOCHOWA
Śniadanie , po którym udamy się lasku Grąblińskiego, miejsca ukazania się Matki Bożej.
W Godzinie Miłosierdzia odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz będziemy
uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. Czas wolny na prywatną modlitwę. Następnie udamy się
w dalszą drogę do KALISZA, gdzie nawiedzimy Sanktuarium św. Józefa - patrona rodzin.
Tutaj możemy powierzyć swoje losy, pracę i życie swoich rodzin świętemu Józefowi
Kaliskiemu. Po wspólnej modlitwie udamy się w dalszą drogę do domu. Powrót do
Częstochowy w późnych godzinach wieczornych.

CENA : 210,00 zł / os
Świadczenia zawarte w cenie:
ZAKWATEROWANIE:
1 nocleg w hotelu * pokoje 2/3 os. z łazienkami

WYŻYWIENIE:
1 śniadanie , 1 obiadokolacja

TRANSPORT:
Autokar z klimatyzacją, toaletą, video i barkiem

UBEZPIECZENIE:
Signal Iduna S. A.

INNE:
Opiekę księdza na całej trasie + przewodnicy lokalni

Cena nie zawiera :
kosztów ewentualnych biletów wstępów do zwiedzanych obiektów

ZAPISY ORAZ MIEJSCE I TERMINY WPŁAT ( LICHEŃ ) :
1. Zapisy na pielgrzymkę :
 poprzez zgłoszenie swojego udziału ze strony : http://duszpasterstwopielgrzymkowe.pl
- link przy ofercie " ZAPISY "
 poprzez zgłoszenie swojego udziału e-mailem na adres : psikorski@almatur.pl
 poprzez zgłoszenie swojego udziału telefonicznie pod nr. ( 34 ) 324 43 68 , 365 55 61
 poprzez osobiste zgłoszenie swojego udziału w siedzibie „ALMATURU”
2. Opłatę /zaliczkę/ za udział w pielgrzymce można dokonać:
- przelewem bankowym na konto:
Agencja Turystyczna „ALMATUR” S.C
42-200 Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 2,
NIP : 573 - 23 - 42 - 777


Bank PeKaO O/Częstochowa :
wpłaty w PLN - nr rachunku - 16 1240 2252 1111 0000 3158 9842

Tytuł wpłaty : Pielgrzymka do LICHENIA w terminie : 02 - 03.06.2017
- bezpośrednio gotówką w kasie :
Agencja Turystyczna „ALMATUR” S.C
42-200 Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 2,
3. Terminy wpłat w PLN :
 do dnia : 30.03.2017 - zaliczka w wysokości : 100,00 zł
 do dnia : 30.05.2017 - dopłata w wysokości : 110,00 zł

4.
5.

Dokonanie pierwszej wpłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków
„WARUNKÓW UCZESTNICTWA” obowiązujących w A.T. „ALMATUR”.
Rezygnacja przez Uczestnika z pielgrzymki wymaga złożenia pisemnego oświadczenia oraz
wiąże się z następującymi kosztami:





do 40 dni przed datą wyjazdu – do 10% ceny pielgrzymki,
w terminie 39-21 dni przed datą wyjazdu – 10 % - 30% ceny pielgrzymki,
w terminie 20-14 dni przed datą wyjazdu – 20% - 50% ceny pielgrzymki,
poniżej 14 dni przed datą wyjazdu - 50 % - 90% ceny pielgrzymki,

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI
ZWIEDZANYCH MIEJSC I ZABYTKÓW.

