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Dzień 1  06:00 - zbiórka uczestników wyjazdu i następnie przejazd do Brna. Stolica Moraw jest drugim 

co do wielkości miastem Republiki Czeskiej. W czasie naszego pobytu w Brnie zobaczymy między innymi 

dominującą nad miastem gotycką Katedrę św. Pawła i Piotra oraz wznoszącą się naprzeciwko twierdzę 

Spielberg (Špilberk), w której mieściło się ciężkie więzienie. Będziemy mieć także chwilę do własnego 

wykorzystania w centrum miasta - na  náměstí Svobody (Placu Wolności). Nocleg w okolicy Brna. 

Dzień 2 Dzień przeznaczony na pobyt w Wiedniu. W Stolicy odbędziemy spacer z przewodnikiem po 

Starym Mieście, gdzie znajduje się miedzy innymi: Katedra Św. Szczepana, Opera Wiedeńska oraz Hofburg 

- rezydencja cesarska. Następnie udamy się na Kahlenberg – wzgórze znajdujące się na obrzeżach Wiednia. 

Wznosi się tam kościół pw. Św. Józefa, który jest żywą pamiątką po Odsieczy Wiedeńskiej z roku 1683, kiedy 

król Jan III Sobieski poprowadził wojska sprzymierzone w zwycięskiej bitwie o Wiedeń przeciwko wojskom 

muzułmańskim. Na nocleg udamy się do Mariazell. 

Dzień 3 Przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Maria Zell. Początki tego Sanktuarium sięgają 1157 

r., kiedy to mnich benedyktyński Magnus udał się w tę górzystą okolicę, aby rozpocząć pracę duszpasterską 

wśród miejscowej ludności. Na drogę wziął ze sobą wyrzeźbioną w drewnie lipowym figurkę Maryi. 

Wieczorem 21 grudnia 1157 r. zmęczonemu mnichowi zagrodził drogę olbrzymi głaz. Magnus zwrócił się do 

Maryi o pomoc i wnet kamień rozłupał się na kawałki, czyniąc drogę wolną. Uznając to miejsce za cudowne, 

mnich umieścił statuetkę Maryi w pniu drzewa i zbudował tam dodatkowo drewnianą kapliczkę 

przypominającą celę zakonną (zelle). Od nazwy Maria in der Zelle (Maria w celi) powstała obecna nazwa 

miejscowości Mariazell. W dalszej części dnia przejedziemy do miejscowości Sankt Florian, miejsca, w 

którym został pochowany Św. Florian, patron strażaków. Nawiedzimy powstały w tym miejscu kościół oraz 

klasztor. Po mszy św. przewidziany jest około 2 godzinny czas do własnej dyspozycji na indywidualne 

zwiedzenie Opactwa lub spożycie posiłku w restauracji tam się znajdującej. Z Sankt Florian udamy się na 

nocleg w okolice Brna. 

Dzień 4 Przejazd do Ołomuńca, miasta które od wieków należało  do najbardziej znaczących miast 

królestwa czeskiego.  W mieście tym udamy się na Rynek, gdzie znajduje się najznamienitszy zabytek 

Ołomuńca – Kolumna Trójcy Przenajświętszej. Jest ona największym skupiskiem rzeźb barokowych w ramach 

jednej struktury w Europie środkowej. W czasie naszego spaceru po tym pięknym mieście odwiedzimy Kaplicę 

św. Jana Sarkandra wybudowaną na miejscu dawnego więzienia, w którym w 1620 r. był on przetrzymywany 

i torturowany. Większość relikwii i czaszka Świętego znajduje się w Katedrze ołomunieckiej, którą także 

nawiedzimy. W okolicy Ołomuńca odwiedzimy jeszcze Świętą Górę (Svatý Kopeček) - miejsce pielgrzymek, 

od setek lat nierozerwalnie związane z krajobrazem okolicy. Monumentalny barokowy kompleks zbudowano 

w miejscu, gdzie zgodnie z tradycją przed ołomunieckim kupcem pojawiała się Matka Boska. Świątynię tą w 

czasie swej wizyty papież Jan Paweł II wyniósł do rangi bazyliki mniejszej. Po wyczerpaniu programu 

przejazd na miejsce zbiórki z dnia pierwszego, gdzie nastąpi zakończenie wyjazdu. 
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Cena: 1630 PLN 
Warunkiem zapisania się na wyjazd jest wpłacenie zaliczki w 

wysokości  300 PLN; pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej do 31 
dni przed wyjazdem. 

Termin wyjazdu: 
14-17.04.2023

 
 
 

 
 

Cena obejmuje:  

• przejazdy autokarowe na trasie wyjazdu, 

• zakwaterowanie w pokojach 2,3 osobowych,  

• śniadania od 2-go do 4-go dnia oraz 
obiadokolacje od 1-go do 3-go dnia,  

• opiekę pilota, 

• składkę na TFG i TFZ, ubezpieczenie Kosztów 
Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków, Odpowiedzialności Cywilnej, 
Chorób Przewlekłych oraz Bagażu 
Podróżnego. 

 

 
Cena nie obejmuje: 

• opłat związanych z realizacją programu, opłaty 
za zestaw do oprowadzania grup, opłaty za 

przewodników lokalnych (w sumie 30€/os.) – 

płatne pilotowi w trakcie wyjazdu, 

• dopłaty do pokoju 1-os. w wysokości 700 
PLN/os. za cały wyjazd, 

• napojów do obiadokolacji, wydatków 
osobistych. 
 

 
 

UWAGA! 

• Każdy z uczestników musi posiadać ważny dokument tożsamości w trakcie wyjazdu, 

• program ma charakter ramowy – kolejność zwiedzania może ulec zmianie, 

• ilość uczestników jest ograniczona, 

• ceny wstępów mogą ulec zmianie.  

• Minimalna liczba uczestników: 35 osób. 
 
 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w pielgrzymce prosimy o zgłaszanie się do Biura. Przy 

zgłoszeniu wpłacamy zaliczkę w wysokości 300 PLN na rachunek Biura Pielgrzymkowego AnDa tytułem: 

„Św. Florian Płock 2023” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.  

Wpłaty można dokonać również na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się dnia 13.03.2023 w 

Katedrze Płockiej – 19:00 spotkanie przy pomniku Jana Pawła II skąd udamy się na salkę. 

 

 

Dane konta do przelewu: 

Radosław Bajon AnDa 

    15 1500 2110 1221 1000 5820 0000  

bank SANTANDER o/Rawicz  

 

 

Kontakt do przedstawiciela biura: 

Bartosz Bajon +48 534 781 717 

bartek@pielgrzymkianda.pl 

 
 
 


