
 Pielgrzymka do Sandomierza  
w terminie: 20 kwietnia 2022 r.    /1 dzień/  

Program:  
01/ - Świdnik - zbiórka o godz. 07.00 - przejazd do Sandomierza - „małego Rzymu”, położonego na siedmiu

lessowych wzgórzach, pociętych wąwozami; królewskiego miasta na styku szlaków handlowych przy
przeprawie przez Wisłę, słynącego niegdyś z handlu i tradycji winiarskich; znanego z labiryntu podziemi,
legendy o Halinie Krępiance, ostatnio popularny dzięki przygodom bohaterów serialu „Ojciec Mateusz”. 

        Przyjazd do Sandomierza - spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie: Rynek otoczony kamieniczkami, 
        Katedra Narodzenia NMP z freskami rusko-bizantyjskimi z XV w., Dom Długosza z kolekcją malarstwa 
        i rzeźby, Podziemna Trasa Turystyczna o łącznej długości 470 m i schodzącej na głębokość max 12 m, 
        Pomnik „Pierścień z krzemieniem pasiastym” - kamieniem występującym na Ziemi Sandomierskiej, 
        stosowanym m. in. w biżuterii, Ucho Igielne - brama prowadząca do Klasztoru Dominikanów, Kościół 
        św. Jakuba z XIII w. - związany ze św. Jackiem Odrowążem oraz 50 męczennikami dominikańskimi.
 
        Obiad w jednej ze staromiejskich restauracji, wolny czas na zakup pamiątek. Wyjazd w drogę powrotną. 
        Powrót do Świdnika we wczesnych godzinach wieczornych.   

Cena: 185 zł/os.   

Cena obejmuje opłaty za: 
- przejazd autokarem lub busem (w zależności od ilości osób),
- ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: NWI (10.000 zł), NWS (10.000 zł), 
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł/os),
- sładka na Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł/os),  
- obiad w restauracji w Sandomierzu: zupa, drugie danie i kompot, 
- usługę przewodnika po Sandomierzu,
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
- opiekę pilota.

Zbiórka: godz. 07.00 - Świdnik, ul. Kosynierów 6, przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela.

Zapisy: 608 635 555 lub 695 938 110.     

Zapisy tylko z wpłatą pełnej kwoty 185 zł/os. do wyczerpania miejsc.

Każdy uczestnik powinien posiadać ze sobą ważny dowód osobisty, wygodne obuwie, odzież dostosowaną             
do zmian pogody, maseczki i środki do dezynfekcji rąk.   
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