ROMANJE NA POLJSKO
27. – 30. april 2016
1. dan, sreda, 27.4.2016 (Železniki – Wadowice – Krakov)
Odhod zgodaj zjutraj in vožnja preko Avstrije in Češke na Poljsko. V Wadowicah, rojstnem kraju sv. očeta Janeza
Pavla II. si bomo ogledali njegovo rojstno hišo in župnijsko cerkev, kjer bomo imeli sv. mašo. Nadaljevanje poti v
Krakov, namestitev v hotelu, večerja in prenočevanje.

2. dan, četrtek, 28.4.2016 (Auschwitz – Czestochova)
Po zajtrku se bomo odpeljali v koncetracijsko taborišče Auschwitz, kjer je umrlo več kot milijon ljudi, večinoma
Judov. Po ogledu muzeja, bomo pot nadaljevali v znano romarsko središče Czestochova, ki slovi že od 14. stoletja in
je zaradi slike Črne Marije v pavlinskem samostanu najbolj obiskan romarski kraj na svetu. Opravili bomo Križev pot
in imeli sv. mašo. Nekaj prostega časa za osebno pobožnost, nato pa vrnitev v Krakov, večerja v hotelu in
prenočevanje.
3. dan, petek, 29.4.2016 (Krakov, Wieliczka)
Po zajtrku se bomo odpeljali proti mestu, ki velja za enega najpomembnejših kulturnih spomenikov na svetu. Skozi
staro mestno jedro se bomo sprehodili do glavnega trga in slavne pokrite tržnice. Prišli bomo do Matejkovega trga
in obzidja z utrdbo Barbikon ter Florijanovimi vrati. V Marijini cerkvi bomo občudovali največji leseni gotski oltar v
Evropi, na griču Wawel si bomo ogledali kraljevo rezidenco in katedralo z grobovi poljskih kraljev. Pozno popoldne
se bomo odpeljali do bližnjega rudnika soli, enega najstarejših takih rudnikov na svetu, kjer bomo v globini preko sto
metrov občudovali čudovite dvorane, kapele in kipe, ki so izdelani iz soli. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
4. dan, sobota, 30.4.2016 (Krakov, sv. Faustina Kowalska – Železniki)
Po zajtrku bo odhod iz Krakova in vožnja do svetišča Božjega Usmiljenja z grobom sv. Favstine Kowalske, kjer bo sv.
maša in prosti čas za osebno pobožnost. Nato bomo nadaljevali vožnjo proti domu in zvečer prispeli v preko Češke
in Avstrije do Slovenije. Prihod domov bo v poznih večernih urah.
Cena na osebo: Vsaj 35 oseb vsaj 40 oseb
305 EUR
281 EUR
Doplačilo za enoposteljno sobo: 83 EUR

vsaj 45 oseb
265 EUR

Cena vključuje: avtobusni prevoz, namestitev z zajtrkom in večerjo v hotelu 4*, vstopnine za oglede navedene v
programu, lokalnega vodnika, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje, organizacijo in DDV.
Prijave: Župnija Železniki, Trnje 23, 4228 Železniki; tel: 04/510-21-00; e-pošta: zupnija.zelezniki@rkc.si
Vaše prijavo bomo posredovali potovalni agenciji Happy Tours, ki je prevzela organizacijo romanja in vam bo
tudi poslala predračun. Datum zaključenega zbiranja prijav je 27. 3. 2016.

ŽELIMO VAM VELIKO PRIJETNIH DOŽIVETIJ,
Vaš Happy Tours!
Cena je izračunana po veljavnih podatkih dan 28.01.2016. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje agencije Happy Tours - Družina
Krumpak d.o.o., so sestavni del programa. Priporočamo plačilo odstopnine, zavarovanje rizika odpovedi, v višini 5% celotnega aranžmaja. Vsi
naši potniki so osnovno nezgodno zavarovani, na vašo željo pa vam v agenciji Happy Tours lahko uredimo tudi zavarovanje z asistenco v tujini
– CORIS. Skladno s 876. členom Zakona o obligacijskih razmerjih si pridržujemo pravico do spremembe cene, če pride do sprememb cen pri
prevoznikih, hotelirjih,… in skladno s 878. členom istega zakona, pravico do odpovedi aranžmaja, če se ne prijavi najmanjše število potnikov
potrebnih za izvedbo aranžmaja.

