PIELGRZYMKA
ARCHIDJECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
DO LWOWA
07 – 09.09.2017
Dzień 1 (07.09.2017, czwartek)
Wyjazd z CZĘSTOCHOWY w godzinach porannych . Trasa przejazdu Częstochowa - Rzeszów – Korczowa –
Lwów ( jazda non stop z krótkimi przerwami na posiłki – prowiant własny uczestników ). W godz. południowych
przyjazd do LWOWA - w tym dniu podczas objazdu miasta zobaczymy: kościół św. Elżbiety, Uniwersytet Jana
Kazimierza, Gmach Politechniki Lwowskiej, Katedrę Grekokatolicką, Arsenał Miejski, Arsenał Królewski, Basztę
Prochową. Ok godz. 15.00 czas wolny na Rynku - wymiana walut. Po którym rozpoczniemy dalsze zwiedzanie
Starówki - zobaczymy Rynek, Ratusz, Czarną Kamienicę, Kamienicę, Kamienicę Królewską, Kamienicę Wenecką .
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2 (08.09.2017, piątek)
Śniadanie . Po którym rozpoczniemy zwiedzanie LWOWA - zobaczymy w tym dniu m.in. Cmentarz Łyczakowski
i Orląt Lwowskich. Następnie w Kościele św. Antoniego na Łyczakowie będziemy uczestniczyć we mszy św.
Dalsze zwiedzanie miasta - zobaczymy Katedrę Ormiańską oraz Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego. W trakcie
zwiedzania 2 – godzinny czas wolny z możliwością zakupu pamiątek na Targu Sztuki Ludowej. Po którym
zobaczymy Kaplica Boomów, Pomnik A. Mickiewicza, Wały Hetmańskie oraz Gmach Opery. Powrót do hotelu,
obiadokolacja. Wieczorem dla chętnych wyjście do Teatru Opery i Baletu z możliwością uczestnictwa
w wieczornym spektaklu lub wieczorny spacer po Rynku.

Dzień 3 (09.09.2017, sobota)
Śniadanie . Wykwaterowanie z hotelu . Dalsze zwiedzanie miasta i okolic - zobaczymy w tym dniu m.in. ulicę
Jagiellońska, Plac Smolki, Kasyno Szlacheckie, Uniwersytet oraz Pałac Potockich. W trakcie zwiedzania –
godzinny czas wolny. Ok godz. 13.00 msza św. w Katedrze Łacińskiej. W godzinach popołudniowych wyjazd
w drogę powrotną do Polski - przejazd non stop z krótkimi przerwami na toaletę i ewentualny posiłek . Powrót do
CZĘSTOCHOWY godzinach nocnych

Cena : 560 zł /os
Świadczenia zawarte w cenie:
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu *** - pokoje 2,3 os. z łazienkami:
WYŻYWIENIE: 2 śniadania , 2 obiadokolacje
TRANSPORT: Autokar z klimatyzacją, toaletą, video i barkiem
UBEZPIECZENIE: Signal Iduna S. A. – KL (20 000 EUR z chorobami przewlekłymi ) + NNW (15 000 PLN), +
bagaż ( 1 000 PLN )

INNE: Opiekę pilota i księdza na całej trasie
Cena nie zawiera

:

* kosztów biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, opłat za przewodników lokalnych

oraz słuchawek - koszt ok 15 euro/os

* system Alma Tour Guide ( bezprzewodowy elektroniczny system komunikowania się pomiędzy pilotem przewodnikiem a
uczestnikami wycieczki powodujący , że podczas zwiedzania cały czas uczestnicy słyszą zarówno przewodnika jak i pilota
grupy )
Cena nie zawiera:
* kosztów dodatkowych ubezpieczeń ( koszty rezygnacji ) , dopłaty do pokoju 1 osobowego , świadczeń nie wymienionych
w ofercie

UWAGA:
Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń obowiązkowy strój dla kobiet to długa spódnica, zakryte ramiona, nakrycie
głowy - najlepiej chusta; dla mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona.

ZAPISY ORAZ MIEJSCE I TERMINY WPŁAT ( LWÓW ) :
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 LWOWA w terminie : 07.09 - 09.09.2017
- 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 : 300,00 zł
 do dnia : 15.08.2017 - dopłata w wysokości : 260,00 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.

