
DRODZY UCZESTNICY PIELGRZYMKI  

PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE: 

1. Z radością potwierdzam, że w dniach 21.10 – 29.10. 2012. 
odbędzie się pielgrzymka Papieskiego Wydziału 
Teologicznego do Ziemi Świętej. Grupa się zebrała. 

2. Szczegółowy program podaję w osobnym załączniku. 
Każdego dnia pielgrzymki będą się odbywały Msze 
Święte, co na razie nie zostało ujęte w programie. Proszę 
zwrócić uwagę na godziny odlotu i przylotu. Zbiórka na 
Okęciu o podanej godzinie (20.30), nowy terminal 
odlotów, przy Informacji. Jeśli będzie przewidziana 
Msza Święta na lotnisku przed odlotem, zostaną 
Państwo o tym poinformowani. 

3. Na adres Pani Jolanty Więckowskiej: 
jolaw@centrum.travel.pl , która jest Kierowniem Biura 
Pielgrzymkowego Centrum Travel z Krakowa 
(http://www.centrum.turystyka.net/page_contacts.html ) 
należy podać następujące dane:  

• Nazwisko i imię (tak, jak w paszporcie) 
• Data urodzenia 
• Adres zameldowania 
• e-mail lub telefon 
• Numer paszportu 
• Z dopiskiem: „Pielgrzymka Papieskiego Wydziału 

Teologicznego” 
Uwaga: Paszport musi być ważny co najmniej pół roku!  

• W celu potwierdzenia swojego udziału w 
pielgrzymce należy wpłacić zaliczkę (bezzwrotną!) 
na bilet lotniczy, z dopiskiem: „Pielgrzymka 
Papieskiego Wydziału Teologicznego”: 1000 PLN, 
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do końca czerwca, na konto: 
42858900060000002435370001 - BP Centrum, 
Kraków,ul.Lubomirskiego 23 

• Reszta kwoty: 1990 PLN, najpóźniej do 15 września 
2012. 

• W razie wpłacenia zaliczki, a rezygnacji z 
pielgrzymki, uczestnik może znaleźć osobę na 
swoje miejsce, aby nie stracić pieniędzy i 
wykorzystać miejsce. Kontakt telefoniczny z 
Biurem Centrum: 

• tel./fax:   +48 12 421 87 80  
        +48 12, 421 85 40  

tel. kom.    607 618 236     
Od przyszłego tygodnia nowa strona internetowa biura: 
www.izrael.travel.pl 
  

4. Dodatkowe 80 USD wpłacane są bezpośrednio 
przewodnikowi (najpóźniej zaraz po przybyciu do 
Izraela). 

5. Dopłata do pokoju jednoosobowego: 140 USD (proszę o 
zgłoszenie mi wcześniej takiej potrzeby, a wpłata po 
przybyciu do Izraela). 

6. Jest przewidziane spotkanie przedpielgrzymkowe 
(początek października), podczas którego omówimy 
różne szczegóły związane z wyjazdem. Jeśli ktoś już wie, 
z kim chce być zakwaterowany w pokoju, bardzo proszę 
o informację e-mail (judyta.pd@pddm.pl). 
  

Pozdrawiam serdecznie: przewodnik pielgrzymki – s. Judyta 
Pudełko PDDM 

 


