KANADA
KANADA to jeden z najpiêkniejszych krajów Ameryki
Pó³nocnej. Podziwiaæ tu mo¿na piêkne, nowoczesne
miasta, oraz przecudn¹ naturê z tysi¹cami wilków,
niedŸwiedzi, ³osi i wielu innych dzikich zwierz¹t.
Wisienk¹ na torcie jest s³ynny Wodospad Niagara
po³o¿ony na granicy Kanady i USA.

17 - 27 czerwca 2022

DLACZEGO PIELGRZYMKA DO KANADY?
Chrzeœcijanie w Kanadzie stanowi¹ oko³o 68% spo³eczeñstwa. Na terenie kraju znajduje siê wiele piêknych
koœcio³ów i sanktuariów. To w³aœnie w Kanadzie znajduje siê najwiêksze Oratorium Œw. Józefa na œwiecie.
Papie¿ Jan Pawe³ II odwiedzi³ Kanadê trzykrotnie, w 1984, 1987 i 2002 roku podczas Œwiatowych Dni M³odzie¿y
które odbywa³y siê w Toronto.

PROGRAM PIELGRZYMKI
DZIEÑ

1
PI¥TEK

17.06.2022

DZIEÑ

2

TORONTO

•
•
•
•

Wylot z Warszawy godz. 12.40 z przesiadk¹
w Pary¿u 1h35min
Przylot do Toronto godz. 18.55
Transfer do Hotelu.
Kolacja i nocleg w Toronto

TORONTO
Sanktuarium Mêczenników
Kanadyjskich w MIDLAND

•

SOBOTA

18.06.2022

•
•
•
•

Zwiedzanie Toronto: wjazd na wie¿ê CN Tower
najwy¿sz¹ budowlê w Ameryce pó³nocnej,
Nathan Philips Square, Chinatown, ratusz
miejski, David Pecaut Square i Roy Thomson
Square.
Msza œw. w Bazylice Katedralnej sw. Micha³a
w Toronto
Po po³udniu przejazd do Midland gdzie
nawiedzimy Sanktuarium Mêczenników
kanadyjskich.
Co roku w sierpniu przybywaj¹ tutaj piesze
pielgrzymki polonii kanadyjskiej. Sanktuarium
to nawiedzi³ Jan Pawe³ II podczas swojej
pielgrzymki do Kanady w 1984 roku.
Powrót na kolacje i nocleg do Toronto

KANADA
DZIEÑ

3

NIAGARA FALLS
NIAGARA-ON-THE-LAKE

•

NIEDZIELA

19.06.2022

•
•
•
•
DZIEÑ

4
PONIEDZIA£EK

20.06.2022

DZIEÑ

5
WTOREK

21.06.2022

DZIEÑ

6

Przejazd nad s³ynne wodospady
Niagara. Wodospad Niagara dzieli siê
na dwie czêœci, American Falls, po
stronie USA, który ma 51 m. wysokoœci
oraz Horseshoe Falls (wodospad
Podkowy), gdzie krawêdŸ maj¹ca 790
metrów szerokoœci przechodzi ze
strony amerykañskiej na kanadyjsk¹,
Rejs statkiem pod wodospad podkowy (fakultatywnie),
woda w tej czêœci Niagary spada 53 metry pionowo w dó³,
powoduj¹c potê¿ne ob³oki pary - wra¿enia nie do opisania.
Przejazd do miasteczka kolonialnego Niagara-On-TheLake. Spacer po miasteczku w którym mo¿na podziwiaæ
piêkne kolonialne kamienice.
Msza œw. w koœció³ku w Niagara-On-The-Lake
Powrót na kolacje i nocleg do Toronto

KINGSTON - OTTAWA

•
•
•

Przejazd do Kingston nad rzekê
œw. Wawrzyñca i rejs stateczkiem
po zatoce 1000 wysp.
Msza œw.
Po po³udniu przejazd do OTTAWY,
stolicy Kanady na kolacje i nocleg.

OTTAWA - MONTREAL

•
•
•

Zwiedzanie miasta:
Gmach Parlamentu, Kana³ Rideau ze s³ynnymi œluzami, National War Memorial, katedra
Notre Dame, spacer po centrum stolicy
Msza. œw. w Katedrze
Przejazd do MONTREALU na kolacje i nocleg

MONTREAL

•

ŒRODA

22.06.2022

•
•

Zwiedzanie Montrealu:
Stare miasto i Katedra Notre Dame, bazylika
Maryi królowej pokoju na œwiecie, która
nazywana jest ma³¹ kopia bazyliki Watykañskiej, plac Saint-Louis oraz Rue Denis przy
którym znajduj¹ siê piêkne kolorowe wiktoriañskie kamienice.
Msza œw.
Kolacja i nocleg w Oratorium œw. Józefa.

KANADA
DZIEÑ

7

MONTREAL
MONT ROYAL

•

CZWARTEK

23.06.2022

•
•
•
•
DZIEÑ

8
PI¥TEK

24.06.2022

DZIEÑ

9
SOBOTA

25.06.2022

Oratorium œw. Józefa na
Wzgórzu Królewskim, które
jest najwa¿niejszym sanktuarium w Kanadzie. Roztacza siê st¹d piêkna panorama na ca³e miasto.
Msza œw.
Czas wolny na prywatn¹ modlitwê i zadumê
Wieczorem spacer po starym mieœcie.
Kolacja i nocleg w Oratorium œw. Józefa.

MONTREAL
MONT ROYAL

•
•

Dzieñ wolny, przeznaczony na prywatn¹ modlitwê
i zadumê w Oratorium œw. Józefa.
Kolacja i nocleg w Oratorium œw. Józefa.

TROIS RIVIERES
SAINTE ANNE DE BEAUPRE

•
•
•
•
•

Przejazd do miasteczka Troys-Rivieres
uwa¿anego za jedno z ³adniejszych miast
kolonialnych w Kanadzie
Nawiedzenie piêknego Sanktuarium
Notre-Dame du Cap. w którym w 1984 r.
papie¿ Jan Pawe³ II wraz z biskupami
kanady zawierzy³ Matce Bo¿ej ca³y naród
Kanady.
Msza œw. w sanktuarium
Po po³udniu przejazd do Beaupre i nawiedzenie Sank-tuarium œw. Anny – Msza œw.
Przejazd do QUEBEC CITY na kolacjê
i nocleg

DZIEÑ

QUEBEC CITY

10

•

NIEDZIELA

26.06.2022

•
•

Zwiedzanie miasta Quebec: cytadela, katedra Notre Dame, stare miasto, wodospad Montmorency.
Godz. 13.00, przejazd 3 godz. na lotnisko
w Montrealu.
Wylot z Montrealu godz. 19.25 z przesiadka w Pary¿u 1h15min.

KANADA
DZIEÑ

•

Przylot do Warszawy
W godzinach poludniowych.

11

PONIEDZIA£EK

27.06.2022

CENA: 3950 USD
Termin: 17-27 czerwca 2022r.
Cena obejmuje:

Wiza:

• Bilety lotnicze Polska-KANADA-Polska.
• Zakwaterowanie w hotelach kat 3/4*.
• Wy¿ywienie 2 posi³ki dziennie – œniadania i kolacje.
• Przejazdy Autokarem lub busami
(Uzale¿nione od iloœci osób, i wymaganych obostrzeñ
zwi¹zanych z Covid-19).
• Op³aty klimatyczne i podatki w hotelu.
• Opiekê polskojêzycznego pilota, oraz przewodnika.
• Opiekê duchowa ksiêdza – codziennie msza œw.
• Ubezpieczenie NNW, KL.

Obywatele RP mog¹ wje¿d¿aæ bez wizy
i przebywaæ na terytorium Kanady do
180 dni. Od marca
2016 podró¿ni, korzystaj¹cy z ruchu
bezwizowego, s¹ jednak zobligowani
posiadaæ elektroniczne potwierdzenie podró¿y (eTA),
które nale¿y zakupiæ drog¹
elektroniczn¹. Wymagany jest
wa¿ny paszport. min. 6 m.cy.
Uwaga: brak obowi¹zku wizowego nie
daje automatycznej gwarancji wjazdu do
Kanady,
ostateczn¹ decyzjê podejmuje urzêdnik
imigracyjny na granicy.

Cena nie obejmuje:
• Napiwków dla obs³ugi. - 10 USD/dziennie
• Dodatkowego (rozszerzonego) ubezpieczenia zdrowotnego
oraz ubezpieczenia Covid-19.
• Ewentualnych testów PCR na Covid-19.
• Bilety wstêpu zgodnie z programem zwiedzania
oraz wstêpów fakultatywnych (p³atnych extra).
• Karty eTA do Kanady
• Sk³adki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 z³/os.
• Innych wydatków osobistych
Op³aty dodatkowe:
• Dop³ata do pokoju 1 osobowego

ORGANIZATOR
Bezpoœredni kontakt z biurem podró¿y

(informacje i zapisy)
Informacje i zapisy
w Sekretariacie
w godz. 9.00 - 13.00

Mob: +48
tel: +48

Plac Œwiêtego Józefa 7
62-800 Kalisz

510 733 166
62 757 58 22

WhatsApp

+39 392 62 62 622

phone/whatsapp

+39 392 62 62 622
e-mail

booking@roma2013.com

tours & pilgrimages

