PIELGRZYMKA ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
W ROKU ŚW. PAWŁA

do grobu Św. Pawła i Sługi Bożego Jana Pawła II
organizatorem pielgrzymki jest
Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej
przy wspólpracy Biura Podrózy

PROGRAM PIELGRZYMKI:
 Spotkanie na lotnisku we Wrocławiu o

godz. 03.30, odprawa pasażerów, wylot
specjalnym samolotem o godz. 05.00 do
Rzymu.
 Przejazd autokarami do Rzymu do Bazyliki św. Pawła za Murami. Wspólna Msza
św. w bazylice. Następnie przejazd do
Watykanu, zwiedzanie Bazyliki św. Pio-

tra, Plac św. Piotra, modlitwa przy grobie Ojca św. Jana Pawła II. W godzinach
popołudniowych dla chętnych zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem.
 W godzinach popołudniowych przejazd
na lotnisko.
 Wylot o godz. 21.00.
 Przylot do Wrocławia o godz. 23.30

INFORMACJE DODATKOWE:
CENA ZAWIERA:
 Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpła-

ta 100 % w siedzibie Biura Podróży Panorama, ul. Piłsudskiego 38, Wrocław,
tel. 071 34 34 441
 Cena zawiera: przelot, transfer autokarowy lotnisko - Rzym - lotnisko, ubezpieczenie NNW, KL, realizacja programu na miejscu.
Biuro Podróży PANORAMA
tel. 071 34 34 441
e-mail: panorama@wr.home.pl

TERMIN
28.03.2009
CENA

300€
50-033 Wrocław, ul. Piłsudskiego 38/4
kom. 0693 718 666
www.panorama.wrocław.pl

INFORMACJE DLA PASAŻERÓW:
01. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu w przypadku nie zebrania się pełnej grupy.
02. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów uprawniających
do odbycia podróży (dowód osobisty, KP - dowód wpłaty)
03. Z biletu może korzystać wyłącznie osoba w nim wymieniona. Bilet nie może być odstąpiony innej
osobie.
04. Bilet jest imienny, wszelkie zmiany danych osobowy na bilecie są możliwe do 10 dni przed datą
wylotu.
05. Pasażer zobowiązany jest przybyć punktualnie na lotnisko w wyznaczonym czasie.
06. Osobom, które nie skorzystają z wykupionych biletów nie przysługuje zwrot pieniędzy.
07. Pasażer może zabrać ze sobą wyłącznie bagaż podręczny.
08. Ze względu na bezpieczeństwo suma trzech wymiarów bagażu podręcznego nie może przekroczyć115 cm tj. 55cm x 40cm x 20cm oraz wagi 5 kg.
09. Za rzeczy, które pasażer przewozi pod własnym nadzorem przewoźnik ponosi odpowiedzialność
tylko wtedy, gdy szkoda powstała z jego winy, (odpowiedzialnośc w ramach ubezpieczenia Signal
Iduna Travel: KL do 10 000 €, NNW do 7000 pln.)
10. Proszę nie zabierać na pokład żywności ani napoi - przewoźnik zapewnia na pokładzie catering.
11. Ze względu na bezpieczeństwo, bagaż podręczny i niektóre przedmioty osobistego użytku mogą
być niedopuszczone do przewozu w kabinie pasażerskiej. Decyzję w tej sprawie podejmują właściwe władze.
12. Pasażer zobowiązany jest zgłosić przy odprawie potrzebę zabrania lekarstw na pokład. Lekarstwa
i środki medyczne można przewozić w ograniczonych ilościach i w specjalnym opakowaniu.
13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ze względów bezpieczeństwa wymienione artykuły nie
mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej:
• Substancje gazowe pod ciśnieniem
• Substancje żrące
• Materiały wybuchowe
• Materiały łatwopalne ciekłe i stałe
• Walizki i nesesery z zainstalowanym systemem alarmowym

