
               Akcja Katolicka 
    przy Sanktuarium Świętego Józefa 
            Pl.  Św. Józefa 7  62-800 Kalisz 
                 organizuje i zaprasza na 

 
 
Pielgrzymka do Sanktuariów Czech, 
Moraw i Wiednia  

19. – 23. września 2015 r. (5 dni) 
 

 
 
 
Kierownictwo ; Małgorzata Piotrowska, tel. kom. 609 185 060, 
                          Romuald Zaręba, tel. kom. 609 657 205 
 
Opiekun duchowy: Kapłan wyznaczony przez Ks. Proboszcza 
 
1. Dzień – 19.09.2015 r. (sobota) 
 
Po Mszy św. o 6.30 w Bazylice wyjazd ok. godz. 7.00 trasą: Wrocław – 
Międzylesie – Ołomuniec(zwiedzanie zabytków miasta) – Uherske  Hradiste – 
Velehrad (dł. trasy ok. 400 km). Przyjazd do Velehradu   (sanktuarium św. 
Metodego). Obiadokolacja, nocleg w domu pielgrzyma. 
 
2. Dzień – 20.09.2015 r. (niedziela) 
 
7.00 Śniadanie, zwiedzanie bazyliki Wnieb. NMP i świętych Cyryla i Metodego, 
Msza św. Przejazd do Zlin (fabryka Obuwia „Bata”  - wieżowiec z ruchomym 
biurem, wjazd na taras z oglądaniem panoramy miasta Zlin. Powrót na 
obiadokolację i nocleg do Velehradu. 
 
3. Dzień – 21. 09.2015 r. (poniedziałek) 
 
Po śniadaniu wyjazd do Brna – zwiedzanie zabytkowego śródmieścia (stare 
uliczki, ratusz, zamek, twierdza Spilberg, katedra, klasztory augustianów, 
minorytów. Tam Msza św. Przejazd na pole bitwy Austerlitz (zwiedzanie). 
Obiadokolacja i nocleg w Mikulovie (na granicy z Austrią). 
 
4. Dzień – 22. 09. 2015 r. (wtorek) 
 
Rano po śniadaniu wyjazd do Wiednia. Zwiedzanie miasta z miejscowym 
przewodnikiem (Pałac Hofburg, Ratusz, dom Mozarta, Katedra św. Stefana, 



stare miasto, Kolumna Morowa, Ring, Opera (wnętrze), Plac Marii Teresy, 
Kościół Wotywny, Park z pomnikiem J. Strausa, Pałac Sisi - ogrody). Przejazd 
na wzgórze Kahlembeg, Msza św., powrót na obiadokolację i nocleg do 
Mikulova. 
 
5. Dzień – 23.09.2015 r. 
 
Po śniadaniu zwiedzanie starego miasta w Mikulovie (kamieniczki, kolumna 
Maryjna, kościół św. Anny (grobowce rodziny Ditrichstein), 
Barokowy zamek i kościół św. Krzyża. Powrót do Kalisza przez Bystrzycę 
Kłodzką i Wrocław. Po drodze Msza św. oraz obiad. 
Około 23.00. zakończenie pielgrzymki przed Bazyliką. 
 
Cena : 700 zł. plus 25 Euro 
 
Uwaga ! W ramach wniesionej wpłaty organizator zapewnia: 
 
- przejazd wygodnym autokarem, 
- noclegi w pokojach dwu i trzyosobowych, 
- 4 śniadania i 4 obiadokolacje + obiad w drodze powrotnej, 
- zawodowego przewodnika po Morawach i miejscowego  
  przewodnika (na 4 godziny) w Wiedniu, 
- wstępy do muzeów i zwiedzanych obiektów, 
- ubezpieczenie. 
 
Na pierwszy dzień przejazdu do Velehradu oraz w czasie powrotu do Kalisza  (z wyjątkiem 
obiadu w drodze powrotnej) wyżywienie zapewnia sobie we własnym zakresie uczestnik 
pielgrzymki.  
Organizator zastrzega sobie zmiany w programie w zależności od czynników 
nieprzewidzianych. 
         
Życzymy wszystkim uczestnikom miłego i owocnego spędzenia czasu. 

 
                                                               
                                                                   Akcja Katolicka przy Bazylice Kaliskiej 

 


