
 

 

 PROGRAMPIELGRZYMKI „SZLAKIEM ORLICH GNIAZD” 

W  TERMINIE 5-7 września 2022r 

 

 
DZIEŃ  I 
Wyjazd o godz.6.00 – parking „ SPAR” dawniej „Piotr i Paweł”  
Przejazd na Jasną Górę. Msza Św. u stóp Królowej Polski. Przejazd do Olsztyna, pierwszego „Orlego Gniazda” na naszej trasie, 
gdzie zobaczymy górujące nad miastem ruiny warownego zamku Kazimierza Wielkiego z XIV wieku. Czas wolny na kawę w 
klimatycznej karczmie u podnóża zamku. Przejazd do Bobolic. Królewski zamek w Bobolicach został zbudowany 
najprawdopodobniej ok. 1350–1352 roku. Zamek miał zabezpieczać okoliczne dominium i bronić Małopolski przed najazdami 
ze strony Śląska. Obiadokolacja i nocleg. 
DZIEŃ II   
Śniadanie. Przejazd do Ogrodzieńca. Najsłynniejszy i najbardziej okazały z zamków na Szlaku Orlich Gniazdwznosi się na Górze 
Janowskiego (zwanej też Zamkową – 515m n.p.m.), która jest najwyższym punktem Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nie 
powinien więc dziwić fakt, że już w XIII wieku za panowania Bolesława Krzywoustego zdecydowano się wznieść w tym miejscu 
pierwsze mury obronne, które zniszczył najazd tatarski w 1241. Dopiero Kazimierz Wielki wybudował w tym miejscu kamienny 
zamek. Przejazd do Ojcowskiego Parku Narodowego – położonego w Dolinie Prądnika, najmniejszego polskiego parku z 
wieloma atrakcjami. Jego „turystyczną perłą” jest zamek w Pieskowej Skale, który jest jednym z ciekawszych zabytków doby 
renesansu. W pobliżu zamku zobaczymy zbudowaną z wapieni formę skalną zwaną Maczugą Herkulesa. Zaledwie o kilka 
kilometrów oddalony jest Ojców, w którym zobaczymy ruiny średniowiecznego zamku zbudowanego z polecenia Kazimierza 
Wielkiego. W jaskini zwanej Grotą Łokietka podziwiać będziemy komory wymyte przez podziemne wody. Obiadokolacjai 
nocleg.  

DZIEŃ III  
Śniadanie. Przejazd do Piekar Śląskich. Msza Św. w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Przejazd do 
Tarnowskich Gór. Zwiedzimy wyjątkową w skali świata kopalnię, w której uruchomiono pierwszą na Górnym Śląsku maszynę 
parową, odkryjemy kim byli tarnogórscy gwarkowie i dowiemy się jakimi metodami wydobywali skarby, które zostawiła im 
natura. Poczujemy klimat dawnej górniczej pracy i przepłyniemy łodziami podziemną rzekę Powrót do Poznania w godzinach 
wieczornych i zakończenie pielgrzymki. 
 

PROGRAM RAMOWY – KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

 

Cena pielgrzymki:  od 790 zł- cena uzależniona od wielkości grupy. >45os. 790zł, 40-44os. 830zł, 35-39os. 880zł, 30-34os. 950zł. 

 
 

Cena zawiera: przejazd luksusowym autokarem (z klimatyzacją, barkiem, dvd, wc), noclegi w hotelach 3*(pokoje 2os.z 

łazienkami), wyżywienie wypisane w programie, ubezpieczenie NNW, opieka pilota. 

Cena nie obejmuje: dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu; dopłaty do pokoju jednoosobowego, 

napojów do obiadokolacji, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych opłat oraz miejscowych przewodników na co 
przeznaczyć należy dodatkowo 110 zł. 
 

 
„Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśl ku przystani,  
do której może zawinąć na szlaku swoich religijnych poszukiwań”   św. Jan Paweł II 
 

Telefon kontaktowy : 669 141 362 


