www.pielgrzymki-odnowy.de katolicka Odnowa w Duchu Swietym zaprasza na:
charyzmatyczne Rekolekcje w drodze

„sladami sw Pawla ” Turcja mało znana

Termin: 11.09.2020 do 20 lub 21.09. 2020 ( 10 dni)
1 dzien.Przylot do Stambułu, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2 dzien STAMBUŁ Zwiedzanie dzielnicy Sultanahmet z największym w Turcji meczetem
Błękitnym Meczetem, Świątynią Mądrości Bożej Hagia Sophia, Hipodrom, zwiedzanie
największego pałacu sułtańskiego Topkapi. kolacja, nocleg.
3 dzien CANAKKALE (TROJA) Po śniadaniu przejazd do Canakkale – dawnej
starożytnej Troi znanej ze słynnej wojny trojańskiej – wizyta przy replice Konia
Trojańskiego z filmu Troja, przeprawa promowa przez Cieśninę Dardanele, kolacja,
nocleg w Canakkale.
4 dzien EFEZ -MERYEMANA Przejazd do Efezu. Zwiedzanie EFEZU - najlepiej
zachowanego antycznego miasta w Turcji , w którym przez ponad 2 lata nauczał św.
Paweł (Listy do Efezjan). Zwiedzimy także miejsce zwane Wzgórzem Słowików z
Sanktuarium Domu Matki Boskiej MERYEMANA, gdzie ostatnie lata życia spędziła
Maryja. Kolacja i nocleg w hotelu w Kusadasi.
5 dzienPAMUKKALE Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie Pamukkale –wapienne tarasy
z termalnymi wodami- cud natury znajdujący się na liście UNESCO. Możliwość kąpieli
w basenie termalnym Kleopatry. Zwiedzanie starożytnego miasta HIERAPOLIS z
najlepiej zachowaną nekropolią starożytną w Azji, teatr starożytny –miejsce walk
gladiatorów. Przejazd na kolację i nocleg w okolicach Antalyi.
6 dzien SILIFKE - TARSUS Udajemy się wzdłuż morza do Silifke, gdzie żyła św. Teklauczennica Św. Pawła, zwiedzanie groty – kaplicy św. Tekli oraz ruin bazyliki
bizantyjskiej. Przejazd do Tarsu, skąd pochodzi św. Paweł. Zwiedzanie kościoła św.
Pawła oraz studni Św. Pawła. Nocleg w Mersin.
7 dzien KONYA - KAPADOCJA Przejazd do Kapadocji, zwiedzanie podziemnego
miasta, gdzie chrześcijanie chowali się przed prześladowcami. Kolacja i nocleg w
Kapadocji. Dla chętnych show Noc Kapadocka all inclusive w grocie skalnej.
8 dzien KAPADOCJA Po śniadaniu zwiedzanie dolin kapadockich: Dolina Pasabah,
Dolina Goreme, Dolina Uchisar. Odwiedzimy Goreme – muzeum kościołów pod gołym
niebem, znajdujące się na liście Unesco, m.in. Kościół św. Barbary. Dolina Wielbłąda,
Dolina Trzech Piękności, Dolina Gołębi, zakwaterowanie w hotelu w Kapadocji,
kolacja, nocleg.
9 dzien KAPADOCJA –Jezioro Słone,mozliwosc przelotu balonem,przejazd do
Stambulu,pobyt ,kolacja i nocleg
10 dzien Istambul pobyt i program w zaleznosci od lotu samolotu

Cena ok 970 Euro (10 dni) Euro pokój 1-osobowy płatny dodatkowo: 230EUR
Organizatorem jest Stow. Odnowy w Duchu Swietym e.V.oraz biuro lokalne
Dalsze informacje:Piotr Jessusek,tel.+49 172 7419570, E:fpajessuesek@aol.com

Wiecej na : www.pielgrzymki-odnowy.de, zapisy na : www.Odnowa.de platnosc max. 2
rowne raty:1 rata do 14 dni od zapisu, reszta do 30 dni przed wyjazdem.
Verein EiHl.G, IBAN: DE62 6047 0024 0020 0402 02, BIC : DEUTDEDB604
Deutsche Bank z dopiskiem: sw.Pawel

