
 

Odkrywamy na pielgrzymim szlaku….  

Mariazell (Austria) 

 23 – 26. czerwca 2023 r.   4 dni  

Wiedeń – Heiligenkreuz - Mariazell – Melk – Maria Taferl  
Moravský Kras– Olomouc 

 

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI: 
 
1 dzień – O godz. 6:00 Msza święta na rozpoczęcie pielgrzymki. Wyjazd ok. 6:45. Przyjazd do stolicy Austrii, objazd 
ringiem WIEDNIA – obwodnicą starego miasta, przy której skupiają się najważniejsze zabytki miasta m.in. parlament, 
ratusz, opera. Spacer trasą cesarską. Zobaczymy m.in. Katedrę św. Szczepana i rezydencję cesarską Hofburg. Czas 
wolny. Nawiedzenie prowadzonego przez polskich księży Zmartwychwstańców  Kościoła św. Józefa z kaplicą Jana III 
Sobieskiego na wzgórzu Kahlenberg znajdującym się na przedmieściach Wiednia. Z punktu widokowego obok 
kościoła roztacza się niezapomniana panorama miasta. Przejazd na obiadokolację i zakwaterowanie w hotelu.  
 
2 dzień- Śniadanie i wykwaterowanie. Wyjazd do opactwa cystersów z relikwiami Krzyża  świętego 
w HEILIGENKREUZ. Chwila na modlitwę. Przejazd do MARIAZELL - największego i najczęściej odwiedzanego 
sanktuarium maryjnego Austrii, które nazywane jest „austriacką Częstochową”. Drewniana figurka Matki Bożej 
otoczona jest wielką czcią – to Magna Mater Austriae, czyli Wielka Matka Austrii. Jest to jedno z największych 
Sanktuariów Maryjnych w Europie, które ponad 850 lat temu założyli Ojcowie Benedyktyni. W skład kompleksu 
wchodzi bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Ołtarzem Łaski z figurką Madonny wyrzeźbioną 
z lipowego drewna. Czczona figurka Maryi zwana jest Gnadenbild (Wizerunek Łaski). Udział  we Mszy św. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg. 

 
3 dzień – Poranna Msza Św.  Śniadanie. Czas wolny na indywidualną modlitwę i spacery po Mariazell. Wyjazd 
do MARIA TAFERL - to małe malownicze miasteczko w Dolnej Austrii, położone w rejonie malowniczej Doliny 
Wachau, którą pojedziemy wzdłuz Dunaju. Najcenniejszym jego zabytkiem jest znajdujące się na miejscowym 
wzgórzu jedno z ważniejszych austriackich sanktuariów. Świątynia ta wzniesiona została w 1660 roku a jej serce 
stanowi monumentalna wczesnobarokowa bazylika pw. Matki Bożej 
Bolesnej. Sanktuarium w Maria Taferl jest drugim po Mariazell najliczniej 
odwiedzanym miejscem pielgrzymek w całej Austrii. Nawiedzenie 
sanktuarium, czas na modlitwę. Przejazd do MELKU, gdzie zwiedzimy 
drugie pod względem wielkości w Europie Opactwo Benedyktynów, 
malowniczo położone nad Dunajem. Opactwo swoje powstanie zawdzięcza 
potężnemu rodowi margrabiów Babenbergów, którzy w Melku założyli 
swoją ufortyfikowaną rezydencję, by potem podarować ją Benedyktynom. 
Tak więc miesza się tutaj sacrum z profanum. Przejazd do miajsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg. 
 
4 dzień – Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do MORAWSKIEGO KRASU, czeskiego parku narodowego, w którym 

zwiedzimy fantastyczną Jaskinię Punkvy. Zajrzymy do Przepaści Macochy i popłyniemy część podziemnej trasy 

łodziami, by podziwiać niesamowite przyrodnicze boże dzieła. Wyjazd w kierunku Polski. Postój w OŁOMUŃCU, 

dawnej stolicy Moraw, gdzie zobaczymy m.in. stojącą na rynku olbrzymią Kolumną Trójcy Świętej (obiekt wpisany 

na listę UNESCO). Msza święta na zakończenie pielgrzymki będzie w Katedrze św. Wacława przy relikwiach św. Jana 

Sarkandra. Czas wolny na posiłek we własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach późnowieczornych. 

 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
Koszt: 700 zł. (przy min. 45 os.).+ 200 euro.  
Zadatek przy zapisie tylko 200 zł. Dopłata w zł. max. do 26.03.2023. Wpłata w euro max. do 21.05.2023 

  
Świadczenia zawarte w cenie: 

 Transport autokarem, opłaty graniczne, drogowe i parkingowe, 

 3 noclegi w pokojach 2-4 osobowych w hotelach **/***,  

 3 śniadania, 3 obiadokolacje,  

 Opieka pilota pielgrzymki,  

 Rezerwacje miejsc celebracji Mszy Świętych,  

 Ubezpieczenie KL i NNW. 
 
Do wpłaty obowiązkowo w autokarze ok. 60 euro i ok. 500 koron czeskich na m.in.: wszystkie bilety wstępu 
i komunikacyjne zgodnie z programem, opłaty miejskie, system słuchawek tourguide i oprowadzania przez 
przewodników.  
 
Informacje dodatkowe:  
Napoje do obiadu i kolacji płatne są dodatkowo. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, o czym decyduje pilot pielgrzymki. 
Dopłata dla chętnych do pokoju 1 osobowego 60 euro. 
UCZESTNIK  PIELGRZYMKI  MUSI POSIADAĆ  WAŻNY  DOWÓD  OSOBISTY lub PASZPORT. 
Ceny przygotowano wg kursów i cen aktualnych w listopadzie 2022 r. 


