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1) Aby móc uczestniczyć w pielgrzymce należy 
wpisać się na listę uczestników. W tym celu wypełnij 
czytelnie wszystkie pola załączonego formularza: 
„Pielgrzymka do Awili – Formularz rezerwacyjny” i prześlij 
go na e-mail info@citesavila.org Aby kurs mogł się odbyć 
potrzebna jest minimalna ilość uczestników (min. 14 osób). 

Ilość miejsc ograniczona (max. 40). 

2)  Potwierdzenie uczestnictwa w pielgrzymce 
dokonuje się w momencie przesłania na adres CITeS-u 
wypełnionego formularza rezerwacyjnego wraz z 
dokumentem potwierdzającym wpłatę (przynajmniej 20% 

zaliczki). 

3)  Formularz rezerwacyjny wraz z kopią 
dokumentu potwierdzającego wpłatę stosownej kwoty 
można przesłać listem pocztowym, faxem lub e-mailem 
(jako załącznik w formacie PDF lub JPG) na adres 

Centrum (umieszczony obok). 

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o 

kontakt:  

O. Jerzy Nawojowski ocd - Tel. 0034 920 35 22 40  

Kom. 0034 606 788 365 Codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach: 10.00 – 14.00 - lub e-mailem: 

info@citesavila.org  

4)  Numer konta i sposób dokonania wpłaty 

Wpłat stosownych należności związanych z kursem należy 
dokonywać z dopiskiem „CURSO POLACO” na konto 
bankowe o numerze: ES36  0075 5703 1106 0011 4008. 
Kod do przelewów miedzynarodowych (SWIFT): 
POPUESMM  
Adres banku: Banco Popular Español 
C/ Claudio Sánchez Albornoz, 4 
05001 - AVILA    (Właścicielem konta jest CITeS). 
Wpłaty można dokonać również kartą kredytową (VISA, 
MasterCard, itp.) poprzez stronę internetową: “Pasarela de 
pago CITES”   http://www.citesavila.org/tpv/  Należy 
wypełnić wszystkie pola formularza wpisując w okienku 
Referencia hasło – CURSO POLACO 
5)  Rezerwacja do 15 lipca 2014 r. Jeżeli po 
dokonaniu rezerwacji uczestnik zrezygnuje z kursu traci 
wpłaconą zaliczkę. Jeżeli kurs nie odbędzie się z powodu 
braku wystarczającej ilości uczestników dokonane zaliczki 
zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane 
konto. 
P.S. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO 
WPROWADZENIA ZMIAN W PROGRAMIE W PRZYPADKU 
ZAISTNIENIA SYTUACJI NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA. 

Warunki uczestnictwa 

Pielgrzymka do Awili.  

Spotkanie ze św. Teresą od 
Jezusa poprzez jej listy.  

W roku rozpoczęcia obchodów  
500-lecia urodzin św. Teresy od 

Jezusa (1515 - 2015 r.) 

Awila ,  HISZPANIA 

28 lipca – 2 sierpnia 2014 r. 

mailto:info@citesavila.org


Zapraszamy do Awili 
 

wszystkich, którzy pragną poznać lepiej 

św. Teresę od Jezusa poprzez jej 

osobiste listy 

a także 

pogłębić 

życie 

duchowe, 

jako relację z 

Bogiem oraz 

drugim człowiekiem. 
 

 

W roku rozpoczęcia 500-lecia 
urodzin świętej Teresy od 

Jezusa uczestnicy pielgrzymki 
nawiedzą najważniejsze miejsca 

związane z jej urodzinami i 
życiem. 

 

 

Oprócz tego zdobędą informacje na 
temat bogatego zbioru jej listów jaki 

pozostawiła.  

Zobaczą oryginalne rękopisy niektórych 
listów św. Teresy, oraz nawiedzą inne 
miasta związane z jej działalnością 
pisarską: Toledo, Valladolid, Alba de 
Tormes i Fontiveros. Zobaczą też 

najważniejsze zabytki tych miast. 
 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Poniedziałek, 28  lipca 2014  
Wieczorem przejazd z lotniska „Barajas” w Madrycie do CITeS  w 

Awilli - Przyjęcie uczestników . 

Wtorek, 29  lipca 2014  

Awila: miejsca związanych z urodzinami i życiem św. Teresy. 

Ogólne informacje o jej listach. 

 

Środa, 30  lipca 2014  

Valladolid: stolica Kastylii i Leon, miasto, w którym 

powstał czwarty klasztor karmelitanek bosych, założony przez św. 

Teresę od Jezusa. Przechowuje się w nim różne pisma i relikwie 

św. Teresy. W tym mieście zmarł Krzysztof Kolumb.  

 

Czwartek, 31  lipca 2014  

Toledo:   stolica Kastylii La Mancha, klejnot 

architektury hiszpańskiej i dawne miasto trzech kultur. 

Miejsce piątej fundacji św. Teresy i uwięzienia św. Jana od 

Krzyża.  

 

Piątek, 1  sierpia 2014  

Awila:  miasto Świętej i czas wolny. 

Alba de Tormes i Fontiveros: po południu 

nawiedzenie grobu św. Teresy i miejsca urodzin św. 

Jana od Krzyża, najbliższego towarzysza św. Teresy. 

 

Sobota, 2  sierpia 2014  

Rano zakończenie pielgrzymki i wyjazd na lotnisko Madrid 

“Barajas”. 

 

PROGRAM 
Koszt pielgrzymki 

 

480 euro – zakwaterowanie w pokoju 

jednoosobowym 

420 euro – zakwaterowanie w pokoju 

dwuosobowym 

 

Cena obejmuje:  

 zakwaterowanie w pokojach z łazienką 

(jedno lub dwuosobowych) 

 całkowite wyżywienie podczas trwania 

kursu (3 posiłki dziennie) 

 wycieczki autokarowe (włącznie z 

ubezpieczeniem) 

 przejazd z lotniska w Madrycie do Awilli 
i z powrotem (w wyznaczonym dniu i 

godzinie) 

 wejściówki do miejsc turystycznych 

zaplanowanych w programie 

 przewodnika i opiekuna grupy. 

 

Nie obejmuje: 
 

 podróży: Polska – Hiszpania – Polska 

 nieprzewidzianych i niezależnych od 
organizatora zmian w programie 

związanych z dodatkowymi kosztami. 


