
PIELGRZYMKA POCIĄGIEM HOTELOWYM - 5 DNI

Pociągiem:       od piątku do wtorku
Termin:        29.04 – 03.05.2011
Cena:                1 380 zł

POCIĄG HOTELOWY JAN PAWEŁ II
DZIEŃ 1 29.04.2011
Zbiórka uczestników w godzinach rannych na Dworcu PKP Bydgoszcz Główna. Odjazd 
pociągu specjalnego, dostępnego tylko dla pielgrzymów B.T.P. Frater, według ustalonego 
rozkładu.  Przejazd  przez:  Toruń,  Włocławek,  Łódź,  Częstochowę,  Katowice  (godziny 
odjazdu z poszczególnych stacji  zostaną podane ok. 30.03.2011). Przyjazd do stacji  w 
pobliżu  granicy  polsko  -  czeskiej  w  godzinach  wieczornych.  Przesiadka  do  pociągu 
sypialnego  z kuszetkami  (6 osób w przedziale) oraz wagonami sypialnymi (3 osoby w 
przedziale z umywalką). W trakcie podróży sprzedaż napojów, słodyczy i przekąsek przez  
obsługę pociągu. Wyjazd do Rzymu.  W trakcie podróży postój techniczny (ok. 2 godz.) w 
Villach.

DZIEŃ 2 30.04.2011
Przyjazd  pociągu  do  Rzymu  w  godzinach  wieczornych  lub  nocnych.   Udamy  się  na 
miejsce nocnego czuwania modlitewnego przed beatyfikacją. Pociąg będzie odstawiony 
na  bocznicę  na  terenie  niedostępnym dla  pasażerów.       Wagony  w czasie  pobytu 
uczestników w Rzymie będą                 dozorowane. Istnieje możliwość pozostawienia w  
przedziałach                    niepotrzebnego   na okres pobytu na terenie Rzymu bagażu. 



PIELGRZYMKA-PROGRAM RAMOWY-8 DNI

Pociągiem:       od piątku do wtorku
Termin:        29.04 – 03.05.2011
Cena:                 1 380 zł

DZIEŃ 3 01.05.2011
Udział  w  uroczystościach  beatyfikacyjnych  według  programu  ustalonego  przez  Stolicę 
Apostolską. Po uroczystościach czas wolny. W godzinach wieczornych udamy się na stację z 
której nastąpi wyjazd naszego pociągu w drogę powrotną.  

DZIEŃ 4 02.05.2011
Przejazd do Wenecji – postój ok. 4,5 godz. W miarę możliwości zwiedzania miasta.   Dalszy  
przejazd w okolice granicy czesko - polskiej. 

DZIEŃ 5 03.05.2011
W  godzinach  porannych  przesiadka  do  pociągu  specjalnego.  Przejazd  pociągu  na  trasie 
Katowice, Częstochowa, Łódź, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz. Planowany powrót do Bydgoszczy 
w godzinach popołudniowych.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
- na wydatki związane z realizacją programu należy przeznaczyć ok. 15 euro;
- czynimy starania aby w składzie pociągu Czechy – Rzym – Czechy był wagon restauracyjny; 
- każdy uczestnik otrzyma mapkę Rzymu z zaznaczoną trasą dojścia albo dojazdu do Dworca w 
Rzymie oraz telefony do pilotów pełniących opiekę nad pielgrzymami;
- w dniu 01.05.2011 od godz. 15:00 do odjazdu pociągu z Rzymu będzie pełniony  dyżur 
telefoniczny w Polsce pod numerem tel. 52/ 322 48 39; 52/ 322 61 07 oraz kom. 783 800 300 

• przejazd pociągiem specjalnym  na trasie Bydgoszcz – Toruń – Włocławek – Łódź – 
  Częstochowa – Katowice – granica polsko – czeska i z powrotem;
• przejazd pociągiem sypialnym w kuszetkach  lub wagonach sypialnych na trasie granica 
  polsko – czeska  – Rzym – granica polsko – czeska, wszystkie miejsca wyposażone są w  
  komplet pościeli;
• opiekę i informację turystyczną pilota;
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewl. do 10.000 € oraz NNW do 1300 €
   do 10000 EUR i NNW do 1300 EUR

• realizacja programu zależna od aktualnej sytuacji na terenie Rzymu;
• dokument niezbędny do wyjazdu: dowód osobisty lub paszport;
• zapisy z wpłatą zaliczki w wysokości 500 zł; całość wpłaty do 10.04.2011;
• dopłata 200 zł/os. do miejsca w wagonie sypialnym;
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom


