
 

Dzień 1  27.05.2023 sobota 

Zbiórka w Tarnowie ok. 4:30  i wyjazd w stronę Zamku w Mosznej, zwiedzanie multimedialne tj. w każdej sali jest 

system nagłośnieniowy. Zamek Moszna to zabytkowa rezydencja, której fundamenty pamiętają jeszcze połowę XVIII 

wieku. Dziś, odrestaurowany pałac w Mosznej to kluczowa atrakcja regiony opolskiego. Przejazd do Nysy i zwiedzanie 

miasta. Miasto stało się stolicą księstwa nyskiego i było nią przez prawie pół wieku. Przeżywało wzloty i upadki. A 

określenie Nysy Śląskim Rzymem wzięło się stąd, że swoją siedzibę mieli w nim wrocławscy biskupi. Zobaczymy m.in.  

kościół św. Jakuba, Pałac Biskupi, Fontanny Trytona, Dom Starej Wagi, forty i fortyfikacje. Rejs statkiem po 

przepięknym Jeziorze Nyskim. Msza święta. Przejazd na nocleg i obiadokolację.  

Dzień 2  28.05.2023 niedziela 

Śniadanie, przejazd do Paczkowa  "Śląskiego Carcassonne"- spacer po  rynku, zobaczymy z zewnątrz  ratusz, mury i 

baszty obronne, panorama Jesioników, Gór Opawskich i Złotych z Wieży Wrocławskiej, obronny kościół św. Jana. 

Przyjazd do Sanktuarium w BARDZIE. To ważny ośrodek kultu, do którego przyczyniła się figurka Matki Boskiej 

Bardzkiej. Wiążą  się z nią podania o licznych uzdrowieniach, do których dochodziło już w okresie średniowiecza. Msza 

święta i czas na modlitwę. Wejście na Bardzką Górę  zwana  Kalwarią (593 m n.p.m.), gdzie znajdują się Stacje Drogi 

Krzyżowej. Pomiędzy stacjami zbudowano siedem murowanych kapliczek, odnoszących się do siedmiu boleści Matki 

Bożej. Zobaczymy również Źródło Maryi, klimatyczna kapliczka w miejscu, gdzie wydarzył się cud uzdrowienia wzroku 

młodego Czecha. Po drodze zatrzymamy się na obiad we własnym zakresie.  

Powrót do Tarnowa w godzinach późnowieczornych.  

Cena pielgrzymki :  

770 pln  przy 28 osobach płatnych 

690 pln  przy 38 osobach płatnych 

670 pln  przy 45 osobach płatnych 

Cena zawiera: 

 Przejazd komfortowym autokarem / busem 

 Noclegi w Domach Pielgrzyma/hotelach/pensjonatach w pokojach 2,3 osobowych 

 Wyżywienie : śniadania i obiadokolacje,  

 ubezpieczenie NNW 10000 zł, OC 

 TFG i TFP 

 Opieka pilota 

 Zestaw tour-guide 

 

Cena nie zawiera :  

 80 pln/28 osoby, 75pln/38 i 45 osobach– koszty realizacji programu – bilety wstępów, 

przewodnicy po miastach i Sanktuariach  -  

 możliwa zniżka 14 zł dla posiadaczy  ważnej legitymacji emeryta lub rencisty 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego :  80 zł za cały pobyt  

 

Dodatkowe ubezpieczenie : 

OD KOSZTÓW REZYGNACJI W PRZYPADKU :  

– zachorowania nagłego – 4 %  

-  z rozszerzeniem na COVID –  6% 

zachorowania z  powodu chorób nagłych i przewlekłych – 5%  

 - z rozszerzeniem na COVID 19 – 7% 

 

 


