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ZARÁNDOKLAT LENGYELORSZÁGBA, 
Szent Adalbert vértanúpüspök sírjához 

 

Zarándoklatunk fő úti célja Gniezno, ahol Prágai Szent Adalbert sírja található. A X. század végén élt Szent 
Adalbert életszentsége irányt mutat korunkban is a válsággal küzdő keresztény Európának. Hiszen püspök-
ként következetesen igyekezett a keresztény hitre téríteni a rábízottokat. Ugyanakkor az általa alapított 
bencés apátságok szerzetesei életpéldájukkal, tevékenységükkel sokat tettek azért, hogy térségünk és ha-
zánk Krisztus egyházának követője lett. Szent Adalbert tanítványaival Géza fejedelmünk hívására Magyar-
országra jött, és Pannonhalmán telepedtek le. Szent István királyunkat ő keresztelte és bérmálta meg. 

Időpont:  2023. július 31. – augusztus 4. (5 nap / 4 éjszaka) 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal (Fel- és leszállási lehetőségek: 5:00 Veszprémvar-

sány, templom – 5:20 Ravazd, Önkormányzat előtti parkoló – 5:30 Pannon-

halma, piactéri parkoló – 5:45 Nyúl, templom mögötti parkoló) 

Ellátás:  félpanziós (reggeli és vacsora)  

Szállás:  hotel és zarándokház (2 ágyas fürdőszobás szobák) (Egyágyas felár: 32.000 Ft) 

Lelkivezető: Hortobágyi Arnold OSB, plébános 

Részvételi díj: 134.900 Ft/fő, mely tartalmazza az autóbuszos utazás költségét, a szállást 4 éj-

szakára félpanziós ellátással, az idegenforgalmi adót, valamint a zarándok- ide-

genvezetést. (A részvételi díj nem tartalmazza: a belépőjegyeket és az adomá-

nyokat, mely 100 PLN/fő.) 

Biztosítás:  A részvételi díj nem tartalmazza a Baleset- Betegség- és Poggyász biztosítást, 
melynek megkötése kötelező! A kombinált útlemondási és utasbiztosítás meg-
kötését ajánljuk, ugyanis a szolgáltatás sok egyéb eset mellett a koronavírus 
(COVID-19) által okozott megbetegedésre is kiterjed, mely esetben a biztosító 
önrészesedés nélkül megtéríti az esetlegesen felmerült bánatpénzt, továbbá az 
utazás idejére is biztosítást nyújt. Útjainkhoz az Európai Utazási Biztosító bizto-
sításait ajánljuk: EUB Nívó csoportos utasbiztosítás: 3.000 Ft/fő EUB kombinált 
útlemondási és Nívó utasbiztosítás: 8.400 Ft/fő 

A ZARÁNDOKLAT FŐ PROGRAMJA 

Czestochowa: A Fekete Madonna kegyképe a pálos kolostorban, – Wadowice, Szent II. Já-

nos Pál pápa szülővárosa, – Krakkó, városnézés idegenvezetővel, – Zakopáné és Garam-

szentbenedek. 

JELENTKEZÉS: 

A jelentkezési lap leadásával és előleg befizetésével lehet. 

1. előleg: 50.000,- HUF: április 30-ig  2. részlet: 50.000,- HUF: május 30-ig 

3. részlet: 34.900,- HUF és a valuta: június 30-ig. 

LEMONDÁS ESETÉN a befizetett összeget csak abban az esetben tudjuk visszaadni a befizető ré-

szére, ha maga helyett részvevőt biztosít. 

INFORMÁCIÓ és JELENTKEZÉS  

Hortobágyi Arnold OSB plébános, (06-30-920-2246; arnold@osb.hu)  

Horváthné Volf Mónika (06-30-300-4059;  hvolfmonika@gmail.com) 

mailto:arnold@osb.hu
mailto:hvolfmonika@gmail.com
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JELENTKEZÉSI LAP 
Zarándoklat Lengyelországba – 2023. július 31. – augusztus 4. 

 

Név:  

Leánykori név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Személyi igazolvány szám:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

TAJ szám:  

Otthoni hozzátartozó telefonszáma:  

Rendszeresen szedett gyógyszer:  

Gyógyszerallergia:  

Ételallergia:  

Felszállóhely (egyben leszállóhely):  

 

Ezen jelentkezési laphoz csatolt tervezett program ismeretében jelentkezem az lengyelországi 
egyházközségi zarándoklatra. A zarándoklat időtartama: 2023. július 31. – augusztus 4. 

 
A ZARÁNDOKLATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 Elfogadom, hogy a jelentkezéseket a szervezők a jelentkezéssel egyidejűleg történő előleg befizetések 
sorrendjében tudják elfogadni. 

 Vállalom, hogy az utazás 50.000,- Ft összegű 1. részletét a jelentkezési lap leadásával egyidejűleg, de 
legkésőbb 2023. április 30-ig készpénzben befizetem. A 2. részletet 50.000,- HUF-t május 30-ig, A 3. 
részlet (34.900,- HUF és a valuta) június 30-ig befizetem. 

 Elfogadom, hogy a befizetett összeget, az utazási szándékomtól való elállás esetén a szervezőknek csak 
akkor áll módjukban visszafizetni, ha a helyem más személy által betöltésre kerül. 

 Elfogadom, hogy az ülésrend és a szobabeosztás a szervezők koordinálásával történik. 

 Elfogadom, hogy a tervezett program az időjárás és egyéb előre nem várt befolyásoló tényezők hatására 
a helyszínen változhat. 

 Az utazáshoz szükséges érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezem. 
 
 
 
Kelt:  
                             A jelentkező aláírása 


