
PIELGRZYMKA
DO SANKTUARIÓW MARYJNYCH
W PORTUGALII - HISZPANII - FRANCJI

POD DUCHOWĄ OPIEKĄ OJCA ANDRZEJA JASTRZĘBSKIEGO, OMI
Koordynatorem pielgrzymki jest siostra Natalia - tel. 780-399-5816

 9 - 24 KWIETNIA 2015 - 16 DNI - CAD$3,449.00 + podatek lotniskowy
QS TRAVEL & TOURS INC., PRZY QUEEN SYRENA TRAVEL INC

3055 DUNDAS ST.W., UNIT 4, MISSISSAUGA ON L5L 3R8 - 905 412 2242 lub 1-800-5653619
www.qstours.com

09 Kwiecień Wylot z Edmonton przez Toronto, Frankfurt do Lizbony.
10 Kwiecień  Po odebraniu bagażu udamy się do Fatimy. Czas na odpoczynek. 
  Procesja ze świecami, kolacja. 
11 Kwiecień Cały dzień spędzamy w Fatimie. Czas na zwiedzanie starej i nowej Bazyliki, 
  domów trójki pastuszków, które doznały Objawień. Msza Święta.
  Po kolacji procesja ze świecami. Nocleg w Fatimie.
12 Kwiecień Po śniadaniu udamy się do Santiago de Compostela – miejsca spoczynku 
  Św. Jakuba Większego, jednego z dwunastu Apostołów, uczniów Jezusa 
  Chrystusa. Po południu zwiedzanie tego pięknego miasta z uwzględnieniem 
  katedry, która jest jednym z największych dzieł architektury romańskiej
  w Hiszpanii. Msza Święta, kolacja i nocleg.
13 Kwiecień Po śniadaniu udamy się do Salamanki z zatrzymaniem się w klasztorze
  w Alba de Tormes, gdzie pochowana jest Św. Teresa z Avili. Msza Święta. 
  Późnym popołudniem przyjazd do Salamanki na kolację i nocleg.
14 Kwiecień Po śniadaniu zwiedzanie Salamanki, gdzie znajduje się najstarszy
  uniwersytet w Hiszpanii założony w 1218 roku przez krola Alfonsa IX
  Kastylyjskiego. Zobaczymy również starą i nową katedrę. Po południu udamy 
  się do miasta Św. Teresy i Św. Jana od Krzyża Avili. Po zwiedzeniu tego
  wspaniałego miasta otoczonego jednym z najlepiej zachowanych murów
  w Europie, udamy się do stolicy Hiszpanii – Madrytu na kolację i nocleg.
15 Kwiecień Po śniadaniu dzień rozpoczniemy od zwiedzania Madrytu.
  W programie: Plac Hiszpański, Pomnik Cervantesa, przepiękna Katedra
  Almudena oraz Pałac Królewski (z zewnątrz). Po południu udamy się do
  Zaragozy, gdzie będziemy uczesticzyli w Mszy Świętej w Katedrze
  Matki Bożej na Kolumnie (Matka Boża z Pilar). Kolacja i nocleg.
16 Kwiecień Po śniadaniu przejazd do Barcelony. Po południu zwiedzamy między innymi: 
  Pałac Kataloński, Sagrada Familia – świątynia Świętej Rodziny, Katedrę
  Św. Eulalii. Kolacja i nocleg w Barcelonie.
17 Kwiecień Po śniadaniu udamy się na cały dzień do Klasztoru Montserrat, gdzie
  znajduje się Figurka “Czarnej Madonny” – odpowiednik polskiej Matki Boskiej 
  Częstochowskiej, Msza Święta. Kolacja i nocleg w Barcelonie.
18 Kwiecień Po śniadaniu przejazd do Lourdes, miasta Św. Bernadety, położonego u stóp 
  Pirenejów. Kolacja, procesja ze świecami, nocleg.
19 Kwiecień Cały dzień spędzimy w Lourdes. Czas na wspólną Mszę Świętą, Drogę 
  Krzyżową. Odwiedzimy grotę, w której Matka Boża objawiła się
  Św. Bernadecie oraz dom rodzinny Św. Bernadety. Czas na indywidulane  
  modlitwy. Kolacja, procesja ze świecami, nocleg. 
20 Kwiecień Po śniadaniu przejazd do Avignon, dawnej stolicy Papieży, w której
  rezydowało siedmiu Papieży. Msza Święta, kolacja i nocleg.
21 Kwiecień Po śniadaniu udamy się do Paray-Le-Monial – miasta Serca Jezusowego.
  W mieście tym znajduje się klasztor Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Marii 
  Panny. Zobaczymy również sanktuarium Św. Małgorzaty, które to
  sanktuarium w 1986 roku odwiedził Papież Jan Paweł II. Kolacja i nocleg.
22 Kwiecień Po śniadaniu udamy się do Paryża, z zatrzymaniem się w Nevers, gdzie jest 
  pochowana Św. Bernadeta. Kolacja i nocleg w Paryżu.
23 Kwiecień Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie Paryża. W programie między innymi: 
  Sanktuarium Św. Medalika, grób Św. Katarzyny Laboure, Pola Elizejskie,
  Łuk Triumfalny, Katedra Notre Dame, Wieża Eiffla. Kolacja i nocleg w Paryżu.
24 Kwiecień Dzisiaj nasza pielgrzymka dobiega końca.
  Powrót z Paryża, przez Toronto, do Edmonton.



CENA WYCIECZKI: $3,449.- + podatek lotniskowy
W cenę wycieczki włączone są:
PRZELOT
Powrotny bilet w klasie ekonomicznei oparty na specjalnej taryfie grupowej.
ZAKWATEROWANIE W HOTELU
Hotele pierwszej klasy, pokoje 2-osobowe z prywatnymi łazienkami z wanną lub 
prysznicem. Dodatkowa opłata za pokój pojedynczy CAD$870.00
POSIŁKI
Dwa posiłki dziennie - śniadanie i obiad według podanego rozkładu
ZWIEDZANIE
Zwiedzanie luksusowym autokarem z włączonymi usługami lokalnego przewod-
nika i biletami wstępu jak podano w rozkładzie
OPŁATY ADMINISTRACYJNE I PODATKI
Wszystkie podatki oprócz lotniskowych $630.
W cenę wycieczki nie są włączone:
- podatki lotniskowe
- posiłki dodatkowe /oprócz śniadania i obiadu/
- ubezpieczenie
- wszelkie zmiany lub dodatkowe loty lub inne rezerwacje turystyczne dokony-
wane na prośbę pasażera, a różniące się od oryginalnego rozkładu
Podlegają dodatkowym opłatom
- napiwki dla przewodników, kierowcy, personelu hotelowego i kelnerów $130.
- cokolwiek nie ujęte w rozkładzie jako włączone w cenę wycieczki
DOKONANIE REZERWACJI
Potwierdzenie rezerwacji jest możliwe po dokonaniu wpłaty depozytu w wyso-
kosci $300 od osoby. Wykup ubezpieczenia na wypadek utraty lotu i wycieczki 
musi być dokonany w momencie wpłaty depozytu.
PŁATNOŚĆ ZA WYCIECZKĘ
Całość wycieczki musi być zapłacona 45 dni przed odlotem. Jeśli rezerwacja 
zostanie dokonana w terminie krótszym niż 45 dni, należy uiścić całość w 
momencie robienia rezerwacji.
ODWOŁANIE WYCIECZKI
Jesli muszą Państwo odwołać wycieczkę, prosimy o powiadomienie QS Travel 
& Tours pisemnie w jak najszybszym terminie.
Obowiązują następujące opłaty:
45 dni lub więcej ............................... .............. depozyt
45-31 dni przed odlotem  .................. .............. 50% kosztu wycieczki
30 dni lub mniej przed odlotem ..................... 100% kosztu
wycieczki jest niezwracalny
ZMIANA REZERWACJI PRZEZ KLIENTA
W przypadku zmiany biuro, rezerwuje sobie prawo pobrania opłaty administra-
cyjnej w wysokości $25.00. Zmiany nie mogą być dokonywane w ciągu 45 dni 
przed wylotem. Nie można dokonywać zmiany nazwiska, zmiana taka będzie 
traktowana jako odwołanie wycieczki.
ZMIANA REZERWACJI PRZEZ QUEEN SYRENA TRAVEL INC.
QS Travel & Tours zawiadomi Państwa o każdej zmianie, która naszym zdaniem 
zdecydowanie zmieni wykupioną przez Państwa turę. Od czasu do czasu zmia-
ny mogą nastąpić na krótko przed odlotem. W takim wypadku zawiadomimy 
Państwa o tym tak szybko jak tylko to będzie możliwe. W związku z nieprze-
widzianymi sytuacjami, lokalny kontrahent może zmienić hotele lub rozkład w 
ostatniej chwili. Rezerwujemy sobie prawo do zmiany hotelu na hotel tej samej 
kategorii lub lepszy.
USŁUGI NIEWYKORZYSTANE
Za niewykorzystane usługi nie ma zwrotu.
OFEROWANE USŁUGI A OCZEKIWANIA KLIENTA
Ministry of Consumer Relations wymaga, żeby byli Państwo poinformowani o 
innych zwyczajach i warunkach życia w odwiedzanych miejscach niż te w 
Kanadzie.
POŁĄCZENIA LOTNICZE
W przypadku zmiany naszych czasów przelotów z powiadomieniem klienta lub 
bez, biuro nie ponosi odpowiedzialności za loty z innych miast do Vancouver, 
które państwo wykupili i których nie można zmieniać bez opłaty.
DOKUMENTY PODRÓŻY
Każdy pasażer musi posiadać ważny paszport kanadyjski na conajmniej 3 
miesiące od daty powrotu na bilecie lotniczym. W wypadku nieposiadania 
ważnego paszportu, biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeśli klient nie 
zostanie wpuszczony na samolot. W przypadku posiadania paszportu innego 
niż kanadyjski, prosimy o sprawdzenie z QS Travel & Tours czy i jakie wizy będą 
potrzebne do wjazdu do odwiedzanych krajów.
BAGAŻ
Jedna walizka na osobę /również dzieci płacące za przelot/ plus jeden bagaż 
podręczny/
CZASY PRZELOTU
Wszystkie czasy przelotów mogą być zmienione i QS Travel & Tours nie ponosi 
odpowiedzialności za przerwane połączenia i w rezultacie niedostanie się na 
samolot docelowy. QS Travel & Tours nie będzie zwracała za żadne koszty 
związane ze zmianą połączeń lotniczych, które są niezależne od biura podróży 
niezależnie od tego, czy klient o takich zmianach został zawiadomiony czy też 
nie.
CENY
Ceny podane w broszurze są cenami w kanadyjskich dolarach, jeśli nie jest za-

znaczone inaczej. Ceny są zgodne z naszym kosztorysem w momencie druku. 
W razie jakiejkolwiek zmiany, na którą QS Travel & Tours nie ma wpływu, włą-
czając w to, ale nie tylko wzrost ceny paliwa, fluktuację walutową, lub zmiany 
podatków w danym kraju. Jeśli zaistnieje taka sytuacja QS Travel & Tours zas-
trzega sobie prawo do dodatkowych opłat do 7% kosztu imprezy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
QS Travel & Tours jest organizatorem wycieczek i ogłaszany produkt jest wyni-
kiem jej umów z liniami lotniczymi, hotelami, statkami wycieczkowymi, innymi 
operatorami itd. Każda z tych organizacji ma sobie tylko właściwy sposób ope-
rowania i QS Travel & Tours oraz Państwo są temu sposobowi podporząd-
kowani. QS Travel & Tours nie ponosi żadnej odpowiedzialności za /A/ uchybie-
nia lub niewykonalność żadnej z organizacji oprócz siebie i swoich pracowników 
/B/ nieposiadanie odpowiednich dokumentów podróży przez pasażera /C/ nies-
tosowanie się do wymogów wycieczki tzn. bycie na czas odlotu, przylotu, godz-
iny odjazdu lub nieodpowiednią ilość i rozmiar bagażu /D/ opóźnienia samo-
lotów, przedsięwzięcia rządów danego kraju, naturalne katastrofy, akty terrory-
zmu czy czegokolwiek na co QS Travel & Tours nie ma bezpośredniego wpływu 
/E/ odwołania lub opóźnienia każdej tury lub zmiany rozkładu /F/ wy-datki 
poniesione ze względu na opóźniony lub zagubiony bagaż. QS Travel & Tours 
zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wycieczce oso-bie/osobom/ 
bez podania przyczyn. QS Travel & Tours zastrzega sobie prawo do odwołania 
każdej z wycieczek z dużym wyprzedzeniem lub bez i zwrotu ca-łości wpłaconej 
surny. Prawa rządzące tym kontraktem obowiązują w prowincji Ontario. DIa 
małych roszczeń sądem będzie Toronto Small Claims Court.
WAŻNA INFORMACJA
W momencie robienia rezerwacji z QS Travel & Tours następuje nawiązanie 
umowy pomiędzy QS Travel & Tours, innymi firmami będącymi operatorami dIa 
QS Travel & Tours, a klientami. Prosimy o dokładne przeczytanie informacji 
załączonych w tej broszurze.

KOSZT UBEZPIECZENIA - ODLOT Z EDMONTON
- UTRATA LOTU, MEDYCZNE, BAGAŻ, ŻYCIE
 DO LAT 60  $210,00
 OD LAT 61 - 65  $264,00
 OD LAT 66 - 70  $323,00

Cena ubezpiecznia może ulec zmianie.
 

FORMA REJESTRACYJNA
PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW MARYJNYCH

W PORTUGALII, HISZPANII, FRANCJI. KWIECIEŃ 9-24, 2015

 NAZWISKO .................................................................................................

 IMIĘ: ...........................................................................................................

 ADRES: .......................................................................................................

 MIASTO: ....................................................................................................

 PROWINCJA:.......................... ....... KOD POCZTOWY: ...............................

 TELEFON: DOM: ...................................................................
 
 PRACA: .................................................................
 
 E-MAIL: .................................................................

 CZY CHCE PAN/I UBEZPIECZENIE: TAK ..................... NIE .........................

 DATA URODZENIA: MIESIĄC ................. DZIEŃ ................ ROK ................. 

 CHCIAŁBYM/CHCIAŁABYM DZIELIĆ POKÓJ Z

 ........................................................................................................................

 NUMER PASZPORTU  ............................................................................... ....

 NR. KARTY KREDYTOWEJ  ...................................................................... ....
(Tylko Visa lub Master Card)

 PODPIS .............................................................

 Depozyt w wysokości $300.00 oraz pełna suma za ubezpieczenie
 wymagana jest w momencie dokonania rezerwacji. Prosimy o wystawienie

 czeku dla QS Travel & Tours Inc. i wysłanie go na nasz adres:
QS TRAVEL & TOURS INC.

 3055 Dundas St. W., Unit #4, Mississauga, ON L5L 3R8

Informacje: QS Travel & Tours Inc.,
905.412.2242 e-mail: ted@qstours.com

TICO Registration Number 50016789


