PARAFIA pw. „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH” w Gliwicach, ODDZIAŁ PTTK ZIEMI
GLIWICKIEJ, oraz Biuro Podróży ,, ABRAKSAS” ul. Stawowa 3/3 40-095 Katowice;
tel/fax. 32 2068562/02, 501771782; e- mail info@abraksas.pl

zaprasza na wycieczko - pielgrzymkę

GRECJA - TURCJA
Wycieczka odbędzie się w dniach: 01 – 15 września 2021r. Koszt uczestnictwa w wycieczce
wynosi:
3690,00 zł. +100 euro. W ramach opłaty zawarte są koszty przejazdu autokarem klasy turystycznej,
ubezpieczenia KL i NNW, zakwaterowania: 13 noclegów ( hotel w noclegu 2 ⃰,3 ⃰ ) w pokojach 2,3
osobowych z łazienkami, 13śniadań, 13 obiadokolacji, wiza, bilety wstępu, opieka pilota.
Pilotem pielgrzymki jest : Ryszard DEREDZIŃSKI, duszpasterzem pielgrzymki jest: ks. Bernard
FRANK.
PROPONOWANY PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd o godz. 4.00. z Placu Krakowskiego od strony ul. Łużyckiej. Wyjazd w godzinach
porannych. Przejazd do Belgradu. Belgrad to stolica i zarazem największe miasto Serbii, położone
przy ujściu rzeki Sawy do Dunaju. Jest to jedno z najstarszych europejskich miast, którego historia
sięga 7 tysięcy lat wstecz. Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Przejazd na Meteory, klasztory wybudowane na pionowych skałach w kształcie
maczug i szpikulców. Masyw Meteory, na którym w XIII wieku powstał zespół prawosławnych
monastyrów, wznosi się na wysokość nawet 540 m n.p.m. Historia wspólnot religijnych w tym
miejscu sięga jednak aż X wieku, kiedy przybyli tu eremici. Do wielu klasztorów mnisi dostają się w
koszach wciąganych na linach. Do dziś w nienaruszonym stanie ocalało tylko sześć z 24
kompleksów - cztery klasztory męskie i dwa żeńskie. Zwiedzanie najwspanialszych budowli
wzniesionych na skalnych szczytach. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień:. Śniadanie. Wyjazd o godz. 7:00 do Aten. Zwiedzanie Aten; Akropol, Odeon, Forum
Rzymskie, Stara Agora, Muzeum Narodowe, Parlament, Pałac Prezydencki. Przyjazd do hotelu
około godz. 23:00. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień: Śniadanie, Zwiedzanie Peloponezu: starożytnego Koryntu będącego pozostałością
największej rzymskiej aglomeracji na terenie Grecji. Przejazd do Myken, jednego z
najwcześniejszych przykładów architektury mieszkalno-obronnej, zwiedzanie miasta. Przejazd do
Epidauros, ważnego
w starożytności ośrodka terapeutycznego i religijnego, a dzisiaj słynnego głównie ze wspaniałego
teatru. Po zwiedzaniu przejazd na plażowanie i odpoczynek nad morzem Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania Aten. Czas wolny na zakupy. Przejazd do Salonik.
Obiadokolacja. Nocleg.
6 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie miejscowości Saloniki. Zabytki Salonik to nośnik starożytnej
kultury i historii, nie tylko antycznej Grecji, ale także chrześcijaństwa. Jedną z najbardziej
charakterystycznych atrakcji turystycznych tego greckiego miasta jest Biała Wieża, która niegdyś
pełniła funkcję więzienia, a teraz jest to muzeum Salonik i ich historii. Zwiedzanie m.in. Rotunda,
Agia Sofia, Dom Ataturka. Obiadokolacja. Nocleg.
7 dzień: Śniadanie. Przejazd do Troi. Starożytne miasto położone w Troadzie. Miasto znane jest
przede wszystkim z wojny opisane w starogreckim poemacie epickim Iliada przypisywanym

Homerowi. Współcześnie stanowisko archeologiczne w Turcji, w prowincji Çanakkale. Przejazd do
Pergamonu, współcześnie stanowisko archeologiczne w pobliżu miasta Bergama w Turcji.
Pergamon stał się drugim co do znaczenia ośrodkiem naukowym starożytnego świata. Zwiedzanie
górnego miasta Akropolu, gdzie został wybudowany najbardziej stromy amfiteatr jak również
nowoczesny ośrodek medycyny (Asklepion). Zwiedzanie górnego miasta Akropolu, gdzie został
wybudowany najbardziej stromy amfiteatr jak również nowoczesny ośrodek medycyny (Asklepion).
Obiadokolacja. Nocleg.
8 dzień: Śniadanie. Przejazd do miejscowosci Izmir, zwiedzanie miasta, spacer po mieście, czas
wolny na zrobienie zakupów. Obiadokolacja. Nocleg.
9 dzień: Śniadanie. Przejazd do Efezu, zwiedzanie: Termy Variusa, Odeon, Świątynia Domicjana,
Fontanna Pollio, Monument Memmiusa, Brama Herkulesa, Fontanna Trajana, Posąg Scholastyki,
Latryny, Świątynia Hadriana, Biblioteka Celsusa, Brama Mazeusa i Mitridiusza, teatr, ulica
Marmurowa, Teatr, ulica Portowa. Następnie przejazd do miejscowości Milet, zwiedzanie: Ruiny
amfiteatru i teatru, Łaźnie Faustyny, meczet. Obiadokolacja. Nocleg.
10 dzień: Śniadanie. Przejazd do Bursy. Pierwsza stolica Imperium Osmańskiego, obecnie czwarte
pod względem wielkości miasto Turcji. W 2014 roku Bursa wraz z pobliską
miejscowością Cumalıkızık została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Obiadokolacja. Nocleg.
11 dzień: Śniadanie. Przyjazd do Istambułu- dawny Konstantynopol .
Zwiedzanie miasta: twierdza na siedmiu wzgórzach w czasach antycznych
stanowiła centrum starożytnego świata, była też kolebką pierwszych ludzkich
cywilizacji. Nazwa Stambuł (Istanbul) pochodzi najprawdopodobniej od
greckiej frazy eis ten polin co w wolnym tłumaczeniu oznacza wyrażenie w
stronę miasta. Są to słowa z języka greckiego zniekształcone w wymowie
przez Turków, którzy stolicę Bizancjum zajęli w XVI w. Data zdobycia Konstantynopola przez
Turków Osmańskich - 1453 rok - do tej pory uważana jest za jedną z najważniejszych dat w historii
ludzkości. Konstantynopol zmienił nazwę na Stambuł właśnie pod władzą tureckich sułtanów. To
przez to miasto wiodły najważniejsze szlaki handlowe prowadzące z regionu Morza Śródziemnego
do Morza Czarnego i następnie do Rosji. Obiadokolacja. Nocleg w Istambule.
12 dzień: Śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania Istambułu: największy port handlowy Turcji. Od
wieków Stambuł stanowi największe tureckie centrum naukowe i kulturowe - pierwszy uniwersytet
(Uniwersytet Stambulski) powstał tu w 1453 r. Podziwiać będziemy bogatą i barwną mozaikę
kulturową, bowiem w sposób wyjątkowo harmonijny łączy w sobie tradycję i architekturę
europejskiego Zachodu i orientalnego Wschodu. Najbardziej europejską dzielnicą jest dzielnica
Beyoglu – miejsce, w którym skupiają się wielkie centra handlowe, butiki, kafejki, restauracje,
dyskoteki i puby. Turyści nazywają tę dzielnicę “dzielnicą rozrywki” ze względu na ilość i
różnorodność proponowanych tu atrakcji. Natomiast w dzielnicach typowo azjatyckich, np. w
Uskudarze kobietom nadal nie wolno pokazywać się publicznie z odsłoniętą twarzą. Obiadokolacja.
Nocleg.
13 dzień: Śniadanie. Przejazd do Rylskiego Monastyru. Jest to bułgarski monastyr usytuowany w
kotlinie masywu górskiego Riła, około 120 km na południe od Sofii. Jest on ważnym symbolem
bułgarskiego oporu przeciwko tureckiemu panowaniu, a także symbolem odrodzenia narodowego w
XVIII i XIX wieku. Obiadokolacja. Nocleg.
14 dzień: Śniadanie. Przyjazd do Sofii. Sofia-stolica Bułgarii, ale też największe miasto w kraju
położone w jego zachodniej części. To jednocześnie trzecia najwyżej położona (zaraz po Madrycie i

Prisztinie) stolica w Europie – znajduje się na wysokości 550 metrów n.p.m.
Nocny powrót do Polski
15 dzień:. Przyjazd do Polski.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji programu z przyczyn nie zależnych od
organizatora.
Zapisy w biurze O/PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, I piętro, tel. 32 231 05 76;
http://www.gliwice.pttk.pl, e-mail: gliwicepttk@poczta.onet.pl
Wpłaty na konto Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej nr 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658.
I wpłata: 500,00 zł do dnia 28.10.2019 r. ( nie ulega zwrotowi)
Pozostałe wpłaty na konto ABRAKSASU ING BSK 85 1050 1214 1000 0022 7132 7880
II – wpłata 1000,00zł do dnia 14.01.2020r.
III – wpłata 1000,00zł do dnia 24.02.2021r.
IV- wpłata 1190,00zł do dnia 30.05.2021r.
V- wpłata 100,00euro do dnia 30.06.2021r.

