Agencja Turystyczna
„ALMATUR” S. C.
42-200 Częstochowa
ul. Nowowiejskiego 2

LUDZMIERZ - ZAKOPANE
11 – 12.05.2018

1 DZIEŃ – PT 11.05.2018
Ok godz. 07.30 wyjedziemy z CZĘSTOCHOWY, udając się do do Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Podhala w Ludźmierzu. Miejscowość ta położona jest na granicy miasta Nowy Targ i jest najstarszą wsią na
Podhalu. W 1963 roku odbyła się tam koronacja figury Matki Bożej Ludźmierskiej. Jak podają źródła na zakończenie uroczystości biskupi po przejściu w procesji ukoronowany posąg zamierzali umieścić we wnęce kościelnego
ołtarza. Wtedy z ręki Matki Bożej wypadło berło, które z refleksem pochwycił bp Karol Wojtyła. Msza święta - po
której zwiedzimy otoczenie Sanktuarium. W 770 rocznicę istnienia Ludźmierza wybudowany został Maryjny
Ogród Różańcowy, uformowany w postaci drogi z 20 kaplicami poszczególnych tajemnic wyrzeźbionych w białym marmurze. Po tej uczcie duchowej udamy się w dalszą drogę do ZAKOPANEGO. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Dla chętnych wieczorny spacer po Krupówkach.

2 DZIEŃ – SO 12.05.2018
Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie ZAKOPANEGO – najsłynniejszego turystycznego miasta w Polsce,
usytuowanego u podnóża Tatr. Rozpoczniemy je nawiedzeniem Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
zakopiańskich Krzeptówkach, zbudowanym jako wotum wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 roku. Kościół został konsekrowany podczas VI pielgrzymki do Polski naszego wielkiego
Rodaka. Wchodzi się tu przez bramę zawierzenia, na której znajduje się napis Totus Tuus. Przypomina ona o zawierzeniu Jana Pawła II Matce Najświętszej - postawie, o jaką prosiła Maryja w swych objawieniach w Fatimie.
W przykościelnej kaplicy znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej ofiarowana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kościół otacza Park Fatimski, gdzie umieszczono ołtarz. Tam Jan Paweł II odprawił pamiętną mszę św.
pod Krokwią 6 czerwca 1997 roku. Wyrazem pamięci o Błogosławionym są dwa jego pomniki znajdujące się na
terenie sanktuarium. W 2005 roku poświęcono kaplicę upamiętniającą jego śmierć. Msza święta, po której przejedziemy na Krupówki - jednym z najsłynniejszych deptaków w Polsce. Czas wolny - wjazd na Gubałówke.
W drodze powrotnej na Jaszczurówce, zwiedzimy drewnianą kaplicę Najświętszego Serca Jezusa, w stylu zakopiańskim. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Częstochowy. Planowany przyjazd ok godz.
22.00.

Cena :

360,00 zł/os

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
 przejazd autokarem
 1 nocleg -Hotel „Biały Potok” ** pokoje 2/3 os. z łazienkami
 wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja ,
 bilet na Gubałówkę
 pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna NNW
 podatek VAT zgodnie z Art.119 Ustawy o podatku VAT

UWAGA :
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.

tel/fax: 034/ 324 43 68, 365 55 61
324 43 78, 365 60 57
NIP: 573 – 23 – 42 – 777

e-mail: psikorski@almatur.pl
tel. 601 505 002
www. almatur.pl

Konto bankowe:
PEKAO S. A. II O/Częstochowa
16124022521111000031589842

