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„ŚLADAMI JANA PAWŁA II W BUŁGARII” 
Burgas – Płowdiw – Saparewa Bania – Sofia – Nesebyr – Burgas 

Lipiec i sierpień ! 
Pielgrzymka apostolska Papieża Jana Pawła II w Bułgarii była 96 wizytą Papieża i pierwszą tego rodzaju w 
Bułgarii. Odbywała się w dniach 23-26 maja 2002 r. Prowadzona była pod hasłem: "Będę chodził w Twoim 

świetle!". Papież przybył do Bułgarii na zaproszenie bułgarskiego Kościoła katolickiego i państwa 
bułgarskiego. Pielgrzymka miała wielkie znaczenie dla Bułgarii, ponieważ insynuacje o ''bułgarskich 
śladach'' podczas ataku na Jana Pawła II zostały ostatecznie rozmyte. Papież Jan Paweł II w swoim 

spotkaniu z ówczesnym prezydentem Bułgarii zapewnił, że nigdy nie wierzył, że Bułgaria była zamieszana 
w zamachu z 1981 roku. 

 
Dzień 1:  

Gdańsk - Burgas 
Zbiórka uczestników na lotnisku w Gdańsku o godzinie 13:00, wylot o 15:00. Przylot do BURGAS. Transfer 
z lotniska do miejsca zakwaterowania. Kolacja i nocleg.  
 

Dzień 2:  
Płowdiw 

Śniadanie. Piesza wycieczka po PŁOWDIW - europejska stolicy 
kultury 2019. Zwiedzanie Starego miasta. Czas wolny.  
Zwiedzanie katolickiej katedry Świętego Ludwika, znajdująca 
się w pobliżu centrum miasta. Msza Św. w katedrze. Wyjazd w 
kierunku Sofii – stolicy Bułgarii. Zakwaterowanie. Kolacja. 
Nocleg.  
 

Dzień 3:  
Saparewa Bania 
Śniadanie. Wyjazd do Monastyru Rylskiego. Zwiedzanie. 
Podczas drogi zwiedzanie miejscowości SAPAREWA BANIA, 
gdzie znajduje się jeden z najbardziej gorących gejzerów w 
Europie, przypominający  fontannę. Msza w Monastyrze. Czas 
wolny. Powrót do miejsca zakwaterowania, kolacja, nocleg. 
  

Dzień 4: 
Sofia 
Śniadanie. Zwiedzanie SOFII śladami Jana Pawła II - Plac i 
świątynia "Św. Aleksander Newski"; - Budynek prezydenta, 
Rotunda Świętej Georgii - Biblioteka Narodowa im. Św. Cyryla 
i Metodego - Budynek Świętego Synodu; - Synagoga; - 
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Narodowy Pałac Kultury. Msza Święta. Czas wolny. Następnie 
zwiedzanie najciekawszych zabytków Sofii, wśród nich cerkiew: 
Św. Sofia, Św. Niedziela, Św. Petka Samardżijska, Meczet w 
centrum Sofii, Katedra rzymskokatolicka Św. Józefa. Katedra 
grekokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wyjazd 
w kierunku Burgas. Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.  
 

Dzień 5:  
Nesebyr 
Śniadanie. Wycieczka do NESEBYRU. Zwiedzanie starego miasta 
– zapisanego na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Transfer na lotnisko. Wylot do Gdańska.  
 

Cena od 340 euro/osobę grupa min. 40 os. + loty od 950 PLN z bagażem podręcznym 

 
Cena zawiera: 
 

➢ 4 noclegi w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  
➢ wyżywienie w postaci 4 śniadań i 4 kolacji  
➢ przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem 
➢ przelot samolotem na trasie Gdańsk – Burgas – Gdańsk z bagażem podręcznym   
➢ opiekę pilota  
➢ opiekę przewodnika 
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 
 
Cena nie zawiera: 
 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce ( 3 % wartości imprezy 

turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego 
podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ pakietu do realizacji programu ok. 30 eur / os. (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, 
Msze Święte, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide* i inne) Cena pakietu 
może być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie 
podana do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki 
.                                   

➢ napoi do obiadokolacji 
 
UWAGA:  
 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• podana cena lotów jest orientacyjna i może ulec zmianie jak również godziny lotu  mogą ulec 
zmianie     

• do odbycia pielgrzymki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu 
dowód osobisty lub paszport 

 


