
                            

                                                              

 

W roku jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski parafia św. Michała Archanioła w 

Kcyni zaprasza, by doświadczyć niezwykłej wspólnoty i radości duchowej w 

czasie pielgrzymki do Pragi i Kotliny Kłodzkiej.  
 

 

Plan wyjazdu jest następujący: 

DZIEŃ 1. 

Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Wrocławia – spacer po mieście, zobaczymy 

najciekawszą część lewobrzeżnego Wrocławia, XIII wieczne Stare Miasto z jednym z największych 

rynków staromiejskich w Europie. Wizyta w ZOO z Afrykarium. 

Następnie przejazd do Barda Śląskiego i zwiedzanie Bazyliki Nawiedzenia NMP. 

Wyjazd do Kudowy Zdroju – uzdrowiska, które szczyci się najłagodniejszym klimatem w Polsce. 

Podczas spaceru po mieście udamy się do XVIII-wiecznego Parku Zdrojowego, możliwość wstępu 

do pijalni wód leczniczych. Obiadokolacja, pogodny wieczór i nocleg. 

 

DZIEŃ 2. 

Po śniadaniu przejazd do Pragi, spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie, podczas którego 

zobaczymy m.in.: barokowy Klasztor Norbertanów na Strachowie, Hradczany, katedrę św. Wita, 

Zamek Królewski, Schody Zamkowe, Most Karola z galerią barokowych pomników, Rynek 

Starego Miasta z okazałym Ratuszem i słynnym zegarem astronomicznym, Plac św. Wacława. Czas 

wolny na zakup pamiątek, kawę. Powrót do Polski na obiadokolację i nocleg. 

 

DZIEŃ 3. 

Śniadanie. Przejazd do Czermnej, gdzie zwiedzimy Kaplicę Czasek, której ściany i sklepienia 

pokrywa ok. 3 tys. ciasno ułożonych czasek i kości, ofiar wojen oraz epidemii chorób zakaźnych. 

Takie miejsce jest jednym z trzech w Europie (Rzym, Kutna Hora, Czermna). 

Przejazd do Wambierzyc, słynących z ogromnej XVIII-wiecznej bazyliki, do której prowadzą 

monumentalne schody. Wyjazd w drogę powrotną. W drodze powrotnej niespodzianką będzie 

uroczysta kolacja (w cenie wyjazdu). Przejazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

ZAPEWNIAMY: 

Przejazd autokarem na podanej trasie, zakwaterowanie: 2 x nocleg, Wyżywienie, 2 x śniadanie, 3 x 

obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL +NWW 

 

DODATKOWO PŁATNE: 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty za usługi przewodników (ok. 100 zł/os.) 

 

 

ZAPISY:                               Parafia św. Michała Archanioła w Kcyni 

                                                       ul. Farna 1, 89-240 Kcynia 

                              Wtorki – 16.00-17.30, Piątki – 10.00-11.30,  16.00-17.30 

                Wpłata przy zapisie 200 zł. Zapisy: do 04 marca. Wpłata ostateczna:  5 kwietnia 

                                            Informacje: Ks. Marek Januchowski 

                                                    Email: marasjan@interia.pl 

 

PIELGRZYMKA 

CZECHY i KOTLINA KŁODZKA 
Termin: 22-24 kwietnia 2016 r. 

Cena: 450 zł 

mailto:marasjan@interia.pl

