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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: codziennie

Wyjazd z: Krakow

Cena za osobę
Grupy powyżej 7 osób są organizowane na specjalne zamówienie.

PRICING
Liczba osób
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CENA

264 EUR

139 EUR

98 EUR

80 EUR

67 EUR

59 EUR

52 EUR

INCLUDED IN PRICE
• prywatny transport
• usługa przewodnicka w języku polskim
• bilety wstępu do muzeum Jana Pawła II w Wadowicach
• VAT

Zanim został papieżem, pełnił funkcję arcybiskupa Krakowa, w mieście znajdziemy zatem wiele miejsc
związanych z jego życiem, takich jak ulica Tyniecka 1, gdzie zamieszkał jako 18-letni student po
przeprowadzce z Wadowic w 1938 roku, 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, które było jego parafią w latach
1951-1958. We wszystkie te miejsca zaprowadzi Państwa osobisty przewodnik.
Następnie udadzą się Państwo na indywidualną półdniową wycieczkę poza Kraków – najpierw do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (przedmieścia Krakowa), miejsca kultu św.
Faustyny Kowalskiej, a następnie do Kalwarii Zebrzydowskiej, pięknego barokowego centrum
pielgrzymkowego, wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO w 1999 roku. Po
wizycie w klasztorze bernardynów trasa wycieczki wiedzie Drogą Krzyżową – szlakiem kaplic, pięknie
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wkomponowanych w krajobraz.
Na koniec zawieziemy Państwa do Wadowic, 4 km od Kalwarii, gdzie zobaczą Państwo dom przy ul.
Kościelnej, gdzie Karol Wojtyła urodził się i mieszkał wraz z rodziną. Przewodnik zaprowadzi Państwa
również do kościoła parafialnego oraz cukierni, gdzie sprzedają ulubione kremówki papieża.
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