Pielgrzymka
po Opolszczyźnie
Termin: 25-29.06.2018
1 dzień:
Wyjazd z Nowej Rudy Słupiec o godzinie 9:00. Przyjazd na Górę Św. Anny, zakwaterowanie.
Spacer z miejscowym franciszkaninem malowniczymi alejkami Góry Św. Anny przy których
umieszczone są wolnostojące kaplice Drogi Męki Pańskiej i Dróżki Matki Boskiej. Następnie
zwiedzanie amfiteatru, który jest głównym miejscem pamięci poległych w powstaniach
śląskich jeden z bardziej znanych tego typu obiektów na Śląsku. Przejście do kościółka
Świętej Anny. Odpoczynek i wieczorem obiadokolacja w Domu Pielgrzyma.
2 dzień:
Po śniadaniu wyjazd do Krasiejowa (młodzież na drogę dostaje suchy prowiant)
i wejście do JuraParku Plan zwiedzania JuraParku:
I. Zwiedzanie JuraParku 2 godz. 15 min.
Multimedialny Tunel Czasu + zwiedzanie JuraParku z przewodnikiem + Pawilon
Paleontologiczny + Prehistoryczne Oceanarium
II. Park Nauki i Ewolucji Człowieka ok. 1,5 godz.
III. Park Rozrywki
IV. Plac Zabaw
V. Warsztaty paleontologiczne 45 min
Podczas aktywnego uczestniczenia w zajęciach dzieci poznają podstawowe pojęcia i
zagadnienia dotyczące życia dinozaurów i pracy paleontologa.
VI. Seans w kinie około 15 min
Ponadto istnieje możliwość zamówienia na miejscu obiadu, grilla lub ogniska ( dodatkowo
płatne).
Powrót do Domu Pielgrzyma i wieczorem obiadokolacja.
3 dzień:
Po śniadaniu wyjazd do Olszowej (młodzież na drogę dostaje suchy prowiant). Zwiedzanie
Parku Miniatur Sakralnych (główną atrakcją jest przepiękny ogród o powierzchni 20 000
metrów kwadratowych w którym znajduje się kilkanaście miniatur najbardziej znanych
obiektów sakralnych na świecie). Po zwiedzaniu parku przejazd do Sanktuarium Świętego
Jacka w Kamieniu Śląskim. Na miejscu zwiedzanie pałacu oraz kompleksu parkowego.
Przejazd do Opola. Wejście na wieżę piastowską i podziwianie panoramy Opola. Zwiedzanie
miasta: rynek, katedra, „Opolska Wenecja", amfiteatr.
Powrót do Domu Pielgrzyma, odpoczynek i obiadokolacja.
4 dzień:
Po śniadaniu przejazd do Mosznej (młodzież na drogę dostaje suchy prowiant). Zwiedzanie
Zamku z przewodnikiem i spacer po parku. Przejazd do Prudnika do sanktuarium świętego
Józefa, gdzie w czasach komunizmu był więziony prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński.
Zwiedzanie zakonu franciszkanów oraz przejazd do centrum miasta. Wieczorem powrót do
Domu Pielgrzyma, odpoczynek i obiadokolacja.
5 dzień:

Śniadanie, Msza święta w sanktuarium Świętej Anny. Po Mszy wykwaterowanie z Domu
Pielgrzyma i przejazd do Nysy (młodzież na drogę dostaje suchy prowiant). Zwiedzanie
centrum miasta. Rejs statkiem po Jeziorze Nyskim i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na
miejsce w godzinach wieczornych.
CENA: 250PLN
CENA ZAWIERA:
•
Przejazd autokarem turystycznym
•
4 noclegi w Domu Pielgrzyma,
•
4 śniadania i 4 obiadokolacje w Domu Pielgrzyma
•
4 x suchy prowiant na drogę
•
Przewodnik miejski w Opolu
•
Przewodnik po Zamku w Kamieniu Śląskim
CENA NIE ZAWERA kosztów biletów wstępu do:
•
Parku Miniatur Olszowa: 12 zł wstęp osoba
•
JuraParku w Krasiejowie: bilet do JuraParku i do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka:
49,50 zł/osoba
•
Zwiedzania wieży piastowskiej w Opolu: 5 zł/os
•
Zwiedzania Zamku w Mosznej 8 zł/os
•
Rejsu statkiem po jeziorze nyskim 10 zł/os

