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Śladami Ojca Świętego
Gdyby zapytać naszych rodaków o największego Polaka w historii, najprawdopodobniej
wybraliby Karola Wojtyłę, od 1978 roku papieża Jana Pawła II (i pierwszego papieża nieWłocha od 455 lat).
Czas trwania: 6
godzin

Dostępność: Każdego dnia

Wyjazd z: Krakow

Cena za osobę
Below mentioned rates are valid for our private tour with an English-speaking personal driver and the entrances. Wednesday and
Saturday coach tours with the pick-up from your hotel in Krakow available from 220 PLN per person.
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INCLUDED IN PRICE
Private tour: transportation with a private driver, guide service in English, tickets to the Museum Family Home of John Paul II in
Wadowice
Coach option: English speaking guide, coach transportation, admission to the Arhcidiocese Museum

Był niezwykłą osobowością, poetą, humanistą i charyzmatycznym przewodnikiem duchowym, przez wielu
uważanym za świętego.
Zanim został papieżem, pełnił funkcję arcybiskupa Krakowa, w mieście jest więc wiele miejsc związanych z
jego życiem: ulica Tyniecka 1, gdzie zamieszkał po przeprowadzce z Wadowic w 1938 roku jako 18
student, domy na Kanoniczej, w których znajdowała się rezydencja biskupia i Pałac Biskupi na
Franciszkańskiej 3 ze słynnym oknem, skąd pozdrawiał młodych ludzi za każdym razem, gdy wracał do
Polski. Inne ważne miejsca związane z Janem Pawłem II to Kościół św. Stanisława Kostki, gdzie odprawił
pierwszą mszę i Bazylika św. Floriana, parafia Karola Wojtyły w latach 1951-1958. We wszystkie te miejsca
zaprowadzi Państwa osobisty przewodnik.
Następnie będą mogli Państwo udać się na indywidualną półdniową wycieczkę poza Kraków – najpierw do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (przedmieścia Krakowa), miejsca kultu św. Faustyny
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Kowalskiej, a następnie do Kalwarii Zebrzydowskiej. To piękne barokowe centrum pielgrzymkowe nie tylko
było drogie sercu papieża, ale także zostało uznane za część światowego dziedzictwa kulturowego i
wpisane na listę UNESCO. Po wizycie w klasztorze bernardynów trasa wycieczki wiedzie Drogą Krzyżową –
szlakiem kaplic, pięknie wkomponowanych w krajobraz.
Na koniec zawieziemy Państwa do Wadowic, 4 km od Kalwarii, gdzie zobaczą Państwo dom na ul.
Kościelnej, gdzie Karol Wojtyła urodził się i mieszkał z rodziną. Niestety, nie zawsze jest okazja, by
zobaczyć małe muzeum wewnątrz, ponieważ kolejki po bilety są ogromne, a nie ma możliwości
wcześniejszego zarezerwowania. Przewodnik zaprowadzi Państwa natomiast do kościoła parafialnego,
cukierni, gdzie sprzedają ulubione kremówki papieża i w miejsce, gdzie młody Wojtyła grał w piłkę.
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