
SZANOWNI POTENCJALNI UCZESTNICY 
Pielgrzymki do Santiago de Compostela 

w Jubileuszowym Roku Jakubowym 2021-2022 
 
 Z wielką radością, ale i nadzieją na możliwość szczęśliwej realizacji, przedstawiam 
ostateczny program autokarowo – pieszej Pielgrzymki do Santiago de Compostela. Nie muszę 
chyba nikomu z Was uświadamiać, jak trudne było podjęcie decyzji o jej zorganizowaniu w tej 
wyjątkowej, pandemicznej rzeczywistości. Zdając się na wypróbowane przez wielu 
pielgrzymów wstawiennictwo Świętego Jakuba oraz wsparcie licznego grona niezawodnych 
sprzymierzeńców doszedłem do przekonania, że można, a ze względu na Rok Jakubowy, wręcz 
trzeba się tego zadania podjąć! Przecież nasza pielgrzymka stanowić może, nie tylko 
możliwość oderwania się od przykrej, a często tragicznej rzeczywistości, ale nawiązując do 
wielowiekowej tradycji ma szansę nabrać głębokiego, autentycznie pątniczo – ekspiacyjnego 
charakteru. Mam nadzieję, że wizyta w licznych miejscach kultu, a szczególnie możliwość 
fizycznego wkroczenia na Camino i zakończenie go 25 lipca 2022 r. w Sanktuarium Świętego 
Jakuba w Santiago de Compostela da nam szansę na jakże potrzebną autorefleksję. Dałby 
Bóg, aby jej efektem stała się autentyczna odnowa nas samych, a może, choćby niewielka, 
otaczającego nas świata.  
 Niestety wspomniana powyżej pandemiczna rzeczywistość zmusza nas do 
podporządkowania się rozlicznym obostrzeniom i ograniczeniom. Wywołany przez nią kryzys 
spowodował również komplikacje organizacyjne, a inflacja i wzrost cen miały ogromny 
wpływ na koszt uczestnictwa w pielgrzymce. Na jej ostateczny poziom wpłynęła przede 
wszystkim długość wyprawy i duża liczba noclegów z wyżywieniem oraz ogromne odległości 
do pokonania.   
 Wyjątkowa pielgrzymka stanowi jeden z elementów przedsięwzięcia związanego z 
powstaniem Camino de Vistula i peregrynacją Figury Św. Jakuba, która po zakończeniu 
wędrówki stanie na Jakubowym Podzamczu w Dobrzyniu nad Wisłą . My pielgrzymi będziemy 
mieli zaszczyt zaniesienia jej na Odpust Jakubowy w Santiago de Compostela, a następnie na 
kraniec Europy, nad Atlantyk w Finisterra. My również przywieziemy ją do Polski, aby w 
Sanktuarium Św. Jakuba w Toruniu czekała na zakończenie wędrówki wodnym szlakiem 
Camino de Vistula i uroczyste zainstalowanie w Dobrzyniu nad Wisłą – historycznej stolicy 
Ziemi Dobrzyńskiej. 
                                                                  Z nadzieją na wspólną wędrówkę! 
                                                                                    Paweł Śliwiński 
P.S. Trochę informacji praktycznych: 
- wyjazd ma charakter pielgrzymkowy, 
 - na wyjazd można się zapisywać, o rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszenia oraz  
    wpłacenie zaliczki (I rata 1000,-), 
- program może ulec modyfikacji z przyczyn niezależnych od organizatora, 
- na pieszą wędrówkę trzeba się odpowiednio przygotować (kondycja – trasa około 30 
  km/dziennie, sprzęt: buty, nakrycie głowy, kurtka przeciwdeszczowa), 
- paszporty pielgrzyma zakupię (możliwość zdobycia Compostelki), 
- konieczność stosowania się do przepisów COVID-owych, 
Informacje: 
                -  Paweł Śliwiński tel.  696 466 346, e-mail: pawelsliwinski60@gmail.com 
                - Biuro „Arkona” 
 
 
 
 



 
 
Biuro Podróży ARKONA S.C.  
Powiercie – Kolonia 102                  kom. 601 572 585             biuro@arkona.org.pl 
62-600 KOŁO                                   kom. 665 604 637             www.arkona.org.pl 
 
 
 

Program 19 dniowej pielgrzymki Santiago de Compostella 2022 
 

Pielgrzymka w 2022 roku ma wyjątkowy charakter w związku z połączeniem pobytu 
w atrakcyjnych turystycznie miastach Francji, Hiszpanii i Włoch oraz przejściem szlaku z A 
Coruna do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostella z figurą Apostoła, która Camino de 
Vistula pokonała trasą wodną z Krakowa do Gdańska w 2021 roku, a wiosną 2022 roku 
dotrze do hiszpańskiej Galicji na pokładzie żaglowca „Pogoria”. W roku jubileuszowym w 
trakcie tej pielgrzymki dotrzemy na Fisterrę, gdzie od ponad 1200 lat większość pielgrzymów 
kończy swoją wędrówkę docierając nad Atlantyk. Uczestnicy pielgrzymki, którzy nie będą 
wędrowali szlakiem św. Jakuba realizują program turystyczny.  
 
Dzień 1 (piątek) 15.07.2022 r. Wyjazd z Włocławka o godzinie 16.00, przejazd do 
Warszawy, gdzie w uzgodnionym miejscu wsiadają uczestnicy pielgrzymki. Wyjazd z 
Warszawy około godziny 19.00. Przejazd przez Poznań do Świecka z przerwami na 
odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Przyjazd do Świecka około godziny 02.00  
Dzień 2 (sobota) 16.07.2022 r. Wyjazd ze Świecka około godziny 02.30, przejazd przez 
Niemcy z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Przyjazd do Strasburga 
(Francja) w godzinach popołudniowych, krótkie zwiedzanie zabytkowej części miasta: 
Śródmieście wpisane w 1988 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, 
katedra Notre Dame, Uniwersytet, Petite France. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu w 
okolicach Strasburga, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 3 (niedziela) 17.07.2022 r. Pobranie suchego prowiantu ( śniadanie). O godzinie 02.00 
wyjazd z miejsca pobytu, przejazd przez Francję z przerwami na odpoczynek i posiłki we 
własnym zakresie. Przyjazd do Lourdes w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, 
obiadokolacja. Po obiadokolacji dla chętnych pobyt w Bazylice Niepokalanego Poczęcia 
NMP (czas na skupienie i modlitwę). Powrót do miejsca pobytu, nocleg.  
Dzień 4 (poniedziałek) 18.07.2022 r. Śniadanie, następnie zwiedzanie Lourdes: Bazylika 
Niepokalanego Poczęcia NMP, Bazylika Różańcowa, Plac Różańcowy, Bazylika św. Piusa X, 
Kościół św. Bernadetty, Grota Massabielle. O godzinie 16.45 udział w Procesji 
Eucharystycznej. Po procesji obiadokolacja. Po obiadokolacji o godzinie 20.45 udział w 
procesji z pochodniami. Po procesji powrót do miejsca pobytu, nocleg.  
Dzień 5 (wtorek) 19.07.2022 r. Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd z Lourdes do Oviedo z 
przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. W godzinach popołudniowych 
przyjazd do miejsca pobytu w okolicach Oviedo, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg  
Dzień 6 (środa) 20.07.2022 r. Śniadanie, po nim zwiedzanie Oviedo, zabytkowa część stolicy 
Asturii: katedra San Salwador, kościół San Tirso, benedyktyński klasztor San Vincente, 
XVIII wieczne pałace, akwedukt z XVI w. ratusz z XVIII w. Po zakończonym zwiedzaniu 
czas wolny. Przejazd do miejsca pobytu, obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 7 (czwartek) 21 07 2022 roku Śniadanie, po nim przejazd do Gijon - pobyt w 
akwarium, zwiedzanie zabytkowej części miasta: Bario de Cimavilla, rzymskie termy, kościół 
św. Piotra, Laboral Ciudad de la Cultura Po zakończonym zwiedzaniu wypoczynek nad 
Oceanem Atlantyckim. Powrót do miejsca pobytu, obiadokolacja, nocleg.  



Dzień 8 (piątek) 22.07.2022 r. Śniadanie, po nim wykwaterowanie, przejazd z Oviedo do A 
Coruna. Po przyjeździe zwiedzanie zabytkowej części miasta: Wieża Herkulesa (latarnia 
morska z II w. zbudowana przez Rzymian), zamek, Plac Marii Pity z ratuszem, kolegiata de 
Santa Maria del Campo Po zakończonym zwiedzaniu czas wolny. Przejazd z centrum A 
Coruny do miejsca pobytu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 9 (sobota) 23.07.2022 r. Śniadanie, po nim wykwaterowanie, uczestnicy pielgrzymki 
rozpoczynają przejście szlakiem Camino z figurą św. Jakuba z A Coruny do Bruna. 
Uczestnicy pielgrzymki, którzy nie będą wędrowali szlakiem św. Jakuba jadą do Ferrol, tu 
zwiedzanie zabytkowej części miasta: konkatedra San Xulian, zamek San Filipe, Muzeum 
Budowy Okrętów. Po zakończonym zwiedzaniu wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim. W 
godzinach popołudniowych przejazd z Ferrol do Bruna, spotkanie z pielgrzymami pieszymi. 
Przejazd do Santiago de Compostella - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 10 (niedziela) 24.07.2022 r. Śniadanie, po nim przejazd do Bruna, pielgrzymi idący 
szlakiem św. Jakuba rozpoczynają wędrówkę, pozostali uczestnicy pielgrzymki jadą do Lugo 
gdzie zwiedzanie: mury obronne z czasów rzymskich, zabytkowe centrum miasta, romańska 
katedra św. Marii Po zakończonym zwiedzaniu przejazd z Lugo do Sigueiro - spotkanie z 
pielgrzymami pieszymi. Przejazd do Santiago do Compostella - obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 11 (poniedziałek) 25.07.2022 r. Śniadanie, po śniadaniu zawiezienie pielgrzymów 
idących szlakiem św. Jakuba do Sigueiro. Uczestnicy pielgrzymki nie idący pieszo szlakiem 
św. Jakuba pozostają w Santiago do Compostella i zwiedzają zespół zabytkowy Starego 
Miasta wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, katedrę, zabytkowe 
kościoły i klasztory domy i pałace z XVII - XVIII w., Plaza de Espana. W godzinach 
popołudniowych spotykają się z idącymi pieszo uczestnikami pielgrzymki w Santiago de 
Compostella i uczestniczą w uroczystym wprowadzeniu figury św. Jakuba do bazyliki. Po 
zakończonych uroczystościach powrót do miejsca pobytu, obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 12 (wtorek) 26.07.2022 r. Śniadanie, po nim uczestnicy pielgrzymki idący szlakiem 
św. Jakuba wyruszaj na trasę. Pozostali uczestnicy jadą do Ourense: zwiedzanie Starego 
Miasta, katedry San Martin, klasztoru św. Franciszka, przejście siedmioprzęsłowym mostem z 
1230 r na rzece Mino. Następnie przejazd do uzgodnionego miejsca na szlaku św. Jakuba, 
spotkanie z uczestnikami pielgrzymki, przejazd do miejsca pobytu - obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 13 (środa) 27.07.2022 r. Śniadanie, po nim przejazd do wyznaczonego miejsca na 
szlaku św. Jakuba, pielgrzymi piesi rozpoczynają wędrówkę. Pozostali uczestnicy 
pielgrzymki jadą w tym dniu do Padron, Ponteverda i Vigon. zwiedzają zabytkowe części 
tych miejscowości . W godzinach popołudniowych spotykają się z idącymi szlakiem św. 
Jakuba. Po spotkaniu przejazd do miejsca pobytu - obiadokolacja, nocleg  
Dzień 14 (czwartek) 28.07.2022 r. Śniadanie, po nim przejazd do wyznaczonego miejsca na 
szlaku św. Jakuba. Uczestnicy pielgrzymki idący szlakiem św. Jakuba rozpoczynają 
wędrówkę. Pozostali uczestnicy wycieczki jadą w okolice Fisterry. Po przyjeździe spacer po 
jednej z wiosek rybackich. W godzinach popołudniowych spotykają się z pielgrzymami 
idącymi szlakiem Camino i uczestniczą w zakończeniu przejścia szlaku św. Jakuba w 
Fisterra. Przejazd z Fisterra do miejsca pobytu - obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 15 (piątek) 29.07.2022 r. Śniadanie (wcześnie rano), po nim wykwaterowanie, 
całodzienny przejazd z Santiago de Compostella do Pampeluny z przerwami na odpoczynek i 
posiłki we własnym zakresie.. Po przyjeździe zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 16 (sobota) 30.07.2022 r. Śniadanie (wcześnie rano), po śniadaniu wykwaterowanie, 
przejazd do Avignon (Francja) z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Po 
przyjeździe krótkie zwiedzanie zabytkowej części miasta: Pałac Papieski, XIII w. katedra, 
Notre Dame des Domos, mury obronne, XII w. most na Rodanie (Pont Saint Benezet). Po 
zwiedzaniu przejazd do miejsca pobytu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  



Dzień 17 (niedziela) 31.07.2022 r. Śniadanie ( wcześnie rano), po śniadaniu 
wykwaterowanie, całodzienny przejazd z Avignon w okolice Padwy (Włochy) z przerwami 
na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Po przyjeździe zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 18 (poniedziałek) 01.08.2022 r. Śniadanie, po nim wykwaterowanie, zwiedzanie 
Bazyliki św. Antoniego w Padwie, przejazd do Cieszyna z przerwami na odpoczynek i posiłki 
we własnym zakresie. W Cieszynie przerwa na posiłek (za zakupione posiłki płaca uczestnicy 
pielgrzymki).  
Dzień 19 (wtorek) 02.08.2022 r. Przejazd z Cieszyna do Warszawy z przerwami na 
odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Przyjazd do Warszawy około 05.00, przejazd do 
Włocławka. Przyjazd do Włocławka około godziny 08.00  
W cenie pielgrzymki zawarte są następujące świadczenia:  
Zakwaterowanie:  
1 nocleg w hotelu w okolicach Strasburga, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami  
2 noclegi w hotelu w okolicach Lourdes, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami  
3 noclegi w hotelu w okolicach Oviedo, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami  
1 nocleg w okolicach A Corunia, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami  
6 noclegów w schronisku polskim na Monte do Gozo w Santiago de Compostella (sale 
wieloosobowe, warunki schroniska dla pielgrzymów, potrzebny śpiwór)  
1 nocleg w schronisku w okolicach Pampeluny, sale wieloosobowe (potrzebny śpiwór)  
1 nocleg w hotelu w okolicach Avignon, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami  
1 nocleg w hotelu w okolicach Padwy, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami  
Wyżywienie:  
16 śniadań kontynentalnych,  
16 obiadokolacji, napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne  
Transport: autokar wyposażony w klimatyzację, toaletę, DVD, barek, w trakcie przejazdów 
na postojach wrzątek gratis  
Ubezpieczenie: K.L. do kwoty 10000 Euro, NNW do kwoty 5000 zł  
Pilotaż: opieka pilota podczas całej wycieczki  
Inne świadczenia: obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz pomocowy  
Cena pielgrzymki została skalkulowana dla grupy liczącej nie mniej niż 40 osób (dorośli) i 
wynosi 4980 zł. Mniejsza ilość uczestników pielgrzymki spowoduje wzrost ceny. Podana 
cena pielgrzymki nie zawiera opłat za przewodników miejscowych, biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, opłat lokalnych obowiązujących w miejscach zakwaterowania, opłat 
parkingowych. na ten cel każdy uczestnik pielgrzymki musi posiadać 150 Euro (kwota 
rozliczana według wydatków). 
Pielgrzymka w terminie 15 07 - 02 08 2022 roku  

Na przejazdy oraz pobyt na terenie Francji i Hiszpanii każdy uczestnik pielgrzymki 
musi posiadać paszport lub dowód osobisty.  

Biuro Podróży "Arkona" w Kole nie ponosi odpowiedzialności za standard 
zakwaterowania oraz wyżywienie w Santiago de Compostella i Pampelunie w dniach od 23 
do 30 07 2022 roku. Noclegi z wyżywieniem w w/w miastach rezerwował nasz 
Zleceniodawca.  

Każdy uczestnik pielgrzymki musi posiadać ważny certyfikat potwierdzający 
zaszczepienie się 3 dawkami szczepionki przeciw COVID 19. W trakcie trwania pielgrzymki 
jej uczestnicy będą musieli dostosowywać się do obowiązujących w krajach pobytu 
przepisów sanitarnych obowiązujących w trakcie trwania pandemii COVID 19. 


