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Perły Szlaku Piastowskiego + Berlin

Licheń - Toruń - Gniezno _ Biskupin - Poznań _ Kórnik - Świebodzin - Berlin

5 dni

1. Dzień

Wyjazd z Gorlic ok, 5:00 z ustalonego wcześniej miejsca zbiórki. Przejazd do Lichenia, podczas którego

będą organizowane krótkie postoje. Zakwaterowanie W Domu Pielgrzyma ,,Arka". Zwiedzaniezprzewodnikiem

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski: storo częśc Sanktuarium, Bazylika. Następnie przejazd dó losu

grqblińskiego - miejsca objawień z przejściem szlakiem Drogi krzyżowej, obiad dla Grupy.

popołudniu dalsze zwiedza nie: Golgota oraz Apartomenty Papieskie, w których zatrzymał się Ojciec Święty Jan Paweł ll.

Kolacja,

o godzinie 19:00 udział W uroczystej Mszy św., a następnie dla chętnych moŻliwoŚĆ posłuchania koncertu organowego

w wykonaniu studentów. Na zakończenie Apel Maryjny. Nocleg.

2. Dzień

śniadanie, wykwaterowanie. przejazd do Torunia - jednego z najstarszych miast w Polsce z pięknie zaChowaną

zabudową staromiejską, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Spotkanie z przewodnikiem, który oprowadzi grupę po Starytn Mieście:

mury obronne, bramy, boszty, Krzywa wieża, spichlerze, Rynek Storomiejski, ratusz, pomnik Kopernika, Dwór ArtuSa,

piernikowa Aleja, kamieniczki, pomnik flisaka, pomnik osiołka, ltatuetka Filusia, szkola parafialna, do której uczęszczał

Mikołoj Kopernik, fontanna Cosmopolis, dom Kopeinika -zwiedzanie muzeum wielkiego a|tronoma.

Następnie udział w wyjątkowych warsztatach wypieku słynnych toruńskich pierników,.podczas którego uCzestnicY

własnoręcznie ugniatają ciasto, wyciskają je w drewnianych, ręcznie rzeŹbionych formach, poznają PrZYPraWY,

piernikowe legendy oraz postac Mistrza Bogumiła. Kaźdy uczestnik zabiera ze sobą samodzielnie wykonany Piernik

ozdobny, który jest unikatową pamiątką z Torunia!

Dopełnieniem odkrywania miasta będzie rejs po Wiśle z panoramą Starówki,

Przejazd do Domu Pielgrzyma. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
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3. Dzień

Śniadanie, wykwaterowanie.

Przejazd do Gniezna, spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie Katcdry Gnieźnieńskiej Wniebowzięcia NMP
i Św. Wojciecha stanowiącej pomnik kultury polskiej o wie|kiej wartości historycznej i artystycznej. Była ona miejscem
koronacji pięciu pierwszych królów Polski, a do 1992r arcybiskupom gnieźnieńskim przysługiwał tytuł prymasa polski.
Zobaczymy również Muzeum Początków Państwa Polskiego.

Następnie odwiedzimy Biskupin, starożytną osadę kultury łużyckiej na półwyspie jeziora Biskupińskiego.
To największa w Europie ekspozycja osady warownej z epoki żelaza.

Przyjazd do Zajazdu w Biskupinie , obiadokolacja, zakwaterowanie krótki odpoczynek i rozpoczęcie
,,Biesiady Biskupińskiej" przy muzyce na żywo igrillu (menu :kiełbaski, kaszanka, karkówka, skrzydełka, pieczywo,
Warzywa, sałatka, napoje). Dla chętnych w Zajeździe Biskupińskim możliwość skorzystania z basenu zewnętrznego
z Podgrzewaną wodą i mini zjeżdżalniami lub możlivlość wieczornego spaceru nad Jezioro Biskupińskie oddalone
około ok,200 m od zajazdu.

4. Dzień

Śniada nie, wykwaterowa nie.

Przejazd do KÓrnika. Krótkie zwiedzanie perły architektury - neogotyckiej rezydencji wraz z przylegającymi do niej
oficynami .

Przejazd do Poznania, Zwiedzanie z przewodnikiem: Ostrów Tumski - zwiedzanie Katedry z grobami pierwszych
władców Polski, Starówka ze słynnymi koziołkami, ratusz, kościół farny, Biblioteka Raczyńskich, Teatr Polski, Zamek
Cesarski, park Wieniawskiego. Czas wolny na Starówce.

Następnie przejazd na obiadokolację i nocleg.

5. Dzień

Wczesne śniadanie, wykwaterowanie.

Przejazd do Świebodzina, gdzie zobaczymy Pomnik Chrystusa Króla, który do czerwca 2011r był najwyższym posągiem
Chrystusa na świecie,

Następnie przejazd do Berlina w Niemczech z przewodnikiem, zwiedzanie miasta autokarowo-piesze:
Parlament Niemiecki - Reichstag, Gendarmenmarkt, Wyspa Muzeów, ulica Unter den Linden, Uniwersytet Humboldta,
Opera Berlińska, Alexanderplatz z wieżą telewizyjną, Katedra Berlińska, Mur Berliński, Checkpoint Charlie,
Plac Poczdamski, Brama Brandenburska i Pomnik Ofiar Holocaustu. Czas wolny.

Powrót do Gorlic póŹnym wieczorem (na trasie będą organizowane krótkie postoje). Przyjazd na ustalone miejsce
zbiórki, Pożegnanie Grupy.

Termin | 7 -Ltlipca 2015r

Cena: 930 zł/os Kalkulacia d|a min.45 uczestników
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VnMP Aq
38-200 Jasło ul. Staszica 34

]ANlNA PEI

Cena obejmuie:

o Przejazd autokarem z klimatyzacją, barkiem, TV i WC
o Zakwaterowanie: 1 nocleg w Domu Pielgrzyma Arka (Licheń), 1 nocleg w Domu Pielgrzyma w Toruniu, 1 nocleg

w Zajeździe w Biskupinie, oraz 1 nocleg w hotelu w okolicach Poznania
o Wyżywienie: 4x śniadanie, 1 x obiad, 1x kolacja, 3 x obiadokolacja
. lmprezę integracyjną z grillem i muzyką na żywo
. opieka pilota wycieczki oraz przewodników miejskich
r Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
r Rejs statkiem po wiśle
r ubezpieczenieturystyczne

tel/fax 013 44 64 870
kom. 516 183 3B3
NlP, 685-151_26-83

kompasjaslo@onet.eu
janinapec@wp pI
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