
bOLDOGaSSZONY ZarÁNDOKvONat
Csíksomlyói búcsú - Gyimesbükk - Gyergyószentmiklós
2017. június 01-04. 
lelkivezetők: Székely János püspök, Felföldi lászló helynök-plé-
bános, Burbela gergely verbita és tímár asztrik ferences szerze-
tesek
 1. nap Zarándokok megáldása után indulás a Nyuga-
ti pályaudvarról a reggeli órákban. Ünnepélyes fogadások a 
nagyobb megállóknál. A késő esti órákban érkezünk meg vendéglá-
tó településeinkre. Gyergyószentmiklós és környéke, Marosfő, Csík-
szentdomonkos: elszállásolás és vacsora.
 2. nap Reggeli után a Kárpát-medence egyik legszebb vas-
úti útvonalán utazunk a gyimes-völgyébe. Fogadás a gyimes-
bükki vasútállomáson, majd az ezer éves határra, a Kontumá-
ci-kápolnához vonulunk, ahol a gyimesi csángókkal közösen 
püspöki szentmisén veszünk részt. Visszautazás a szálláshelyre, 
vacsora.
 3. nap Vonatos utazás Csíkszeredába a kora reggeli órákban. A 
vasútállomásról közös keresztaljként, énekelve, imádkozva vonulunk 
fel a Napbaöltözött Szűzanya szobrát őrző, csíksomlyói kegytemp-
lomhoz, majd a hegynyeregbe, ahol részt veszünk a több százezres 
zarándoktömeget vonzó pünkösdi fogadalmi búcsún. Az ünnepi 
szentmisét követően szabadprogram, majd utazás a szállásra, vacsora.
 4. nap Reggeli után pünkösdi szabadtéri szentmise gyergyó-
szentmiklós főterén. Búcsú Székelyföldtől, hazaindulás. Érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.

  Részvételi díj 
54.100 Ft/fő-től, 
igény szerint, 
részletek a 
www.missziotours.hu 
honlapon

Czestochowa – Krakkó   •   2017. június 26-29. 
lelkivezetők: tamás József püspök, Urbán erik ferences, Bátor Bo-
tond pálos szerzetes, Csermely m. irén • Boldogasszony Iskolanővér 
Krakkóban a waweli szentmisét bemutatja: dr. veres andrás győri 
püspök, MKPK elnöke • Karnagy: Pálmai árpád egyházzenész
 1. nap Zarándokok megáldását követően indulás a Keleti pályaud-
varról Lengyelországba a reggeli órákban. Utunk során közös programok, 
imák, előadások és éneklések, valamint étteremkocsik is várják a résztve-
vőket. Érkezés a késő esti órákban Czestochowába. Szállás elfoglalása.
 2. nap Reggeli után két teljes napot töltünk a czestochowai ma-
gyar pálosok által alapított kegyhelyen, a Jasna góra (Fényes-hegy) 
szentélyében. Főhajtás a kegykápolnában őrzött Fekete Madonna 
kegykép előtt, majd szentmise a Bazilikában. Koszorúzás, gyónási 
lehetőség, szabadprogram. Délután közös program, majd vacsora. Va-
csora után „Kiáltás”, ima a magyar nemzetért, majd rózsafüzér a Bazili-
kában. „apel” a Kegykápolnában. virrasztási lehetőség a kegyképnél.
 3. nap Reggeli a szálláson. Czestochowa városából a Szűz Mária 
sugárúton felvonulás Jasna górára. Főpapi szentmise a Kegyká-
polnában, majd a kegykép lezárása. Szabadprogram. Délután keresz-
tút a kolostor évszázados falain, ezután vacsora a szálláson. „Kiáltás”, 
majd rózsafüzér a Bazilikában. „apel” a Kegykápolnában. A zarándok-
lat itteni programjait ünnepélyes gyertyás körmenettel zárjuk.
 4. nap Kora reggel utazás autóbuszokkal a vasúti pályaudvarra. 
Zarándoklatunkat Krakkóban folytatjuk. Ünnepélyes felvonulás a 
Wawelbe. Püspöki szentmise a katedrálisban. A „királyi útvonalon” 
érkezünk meg a mária templomhoz. Szabadprogram a Fő téren. 
A Flórián kapu és a Barbakán érintésével érkezünk meg a vasútál-
lomásra. Hazautazás közben a különvonaton további programok, 
élménybeszámolók és vidám éneklések várják az utasokat. Várható 
megérkezés Budapestre pénteken a kora reggeli órákban! 

  Részvételi díj
51.200 Ft/fő-től,
igény szerint, részletek a 
www.missziotours.hu 
honlapon

FeKete MaDONNa ZarÁNDOKvONat

adventi zarándoklat Pozsonyba 
és Máriavölgybe 
2017. december 09. (szombat)
Lelkivezető: Tete Remis verbita szerzetes
Részvételi díj: 7.900 Ft/fő

adventi zarándoklat 
Máriacellbe 
2017. december 16. (szombat)
Lelkivezető: Tamási József atya
Részvételi díj: 11.900 Ft/fő

Magyarok Nagyasszonya-
búcsú nemzeti kegyhelyünkön 
Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra 
és Varsányba
2017. október 08. (vasárnap)
Fővédnök: Bábel Balázs érsek
Részvételi díj: 6.990 Ft/fő

Családok zarándoklata
Mátraverebély-Szentkútra
és Máriabesnyőre 
Sarlós Boldogasszony ünnepén – együttjá-
rók, jegyesek, gyermeket várók, értük imád-
kozók zarándokútja • 2017. július 02. (vasár-
nap) • Lelkivezető: Bíró László püspök, a 
MKPK családreferense
Részvételi díj: 6.990 Ft/fő

Nagyboldogasszony-napi búcsú 
Máriapócson és Nyírbátor 
Zarándoklat a messze földön híres görög ka-
tolikus kegyhelyre Nyírbátor főbb nevezetes-
ségeivel • 2017. augusztus 13. (vasárnap) 
Lelkivezető: Szabó István 
és Pásztor Bazil Tibor atya
Részvételi díj: 8.990 Ft/fő

vértessomló - Majk  |ÚjDONSÁG| 
Buszos és gyalogos zarándoklat
Böjte Csaba ferences testvér vezetésével
2017. augusztus 26. (szombat)
Részvételi díj: 5.990 Ft/fő

Árpádházi Szent erzsébet 
zarándoklat: Kassa, Makranc és 
bodolló  |ÚjDONSÁG| 
Szentmise Szent Erzsébet ünnepén a kassai 
dómban • 2017. november 19. (vasárnap)
Lelkivezető: Gábor Bertalan szepsi esperes
Részvételi díj: 9.990 Ft/fő

Pálosszentkút-Szeged 
Kisboldogasszony-búcsú a fehér barátok 
kegyhelyén szegedi városnézéssel
2017. szeptember 10. (vasárnap)
Lelkivezető: Beer Miklós püspök
Részvételi díj: 7.990 Ft/fő

MISSZIÓ tOUrS UtaZÁSI IrODa
1082 budapest, Horváth Mihály tér 2. • +36 1 612 5300, +36 20 565 3258

2310 Szigetszentmiklós, tököli út 19. • +36 20 229 1750
missziotours@missziotours.hu • www.facebook.com/missziotours

Engedély szám: U-000829

A részvételi feltételek, az utazási szerződés és a részletes programle-
írások megtalálhatóak a www.missziotours.hu weblapon.

Figyelem! A részvételi díj többnapos utaknál 
törzsutas kedvezménnyel értendő.

Győri Könnyező 
Szűzanya búcsúja 
Tavaszi zarándoklat és a lébényi románkori 
gyöngyszem meglátogatása
2017. március 17. (péntek)
Lelkivezető: Hurgoi Sándor verbita szerzetes
Részvételi díj: 6.990 Ft/fő

Húsvéthétfő Mátraverebély-
Szentkúton és Hollókőn 
Nemzeti kegyhelyünk hagyományőrzéssel
2017. április 17. (hétfő)
Lelkivezető: Michels Antal atya
Részvételi díj: 6.990 Ft/fő
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3 % előfoglalási kedvezmény (2017. március 31-ig),
ill. 5 % törzsutas kedvezmény (az indulás előtti harmincadik napig)KedvezményeK

Zarándoklat Lengyelországba
Az Isteni Irgalmasság ünnepe Krakkóban, továbbá 
Czestochowa, Wadowice és Zakopáne 
2017. április 21-24. (4 nap/3 éj)
Lelkivezető: Burbela Gergely 
verbita szerzetes, tartományfőnök
Részvételi díj: 47.400 Ft/fő-től

Zarándoklat Francia országba  

Francia szentek nyomában
2017. május 04-10. (7 nap/6 éj)
Lelkivezető: Szenes István atya
Részvételi díj: 175.700 Ft/fő-től

|ÚjDONSÁG|

Zarándoklat Lourdes-ba 
repülővel |ÚjDONSÁG|
Szent Bernadett nyomában
2017. július 13-16. (4 nap/3 éj)
Lelkivezető: Wolowicz Ádám verbita szerzetes
Részvételi díj: 132.900 Ft/fő-től

Szentföld – Jézus életének útján
2017. november 09-16.
Lelkivezető: Dr. Farkas Zsolt 
esperes-plébános
Részvételi díj: 262.100 Ft/fő-től

Szentföld – kereszténységünk 
bölcsője |SZerveZéS aLatt|
2018. március 18-25.
Lelkivezető: Oláh Dénes főesperes

Szent II. János Pál pápa 
szülőföldjén 
„Két jó barát” zarándokút Lengyelországba
2017. október 20-23. (4 nap/3 éj)
Lelkivezető: Bátor Botond pálos szerzetes
Részvételi díj: 47.400 Ft/fő-től

róma és toszkána
Az örök város gyöngyszemei és az olasz 
reneszánsz szülőföldje 
2017. október 10-16. (7 nap/6 éj)
Lelkivezető: Görbe László piarista szerzetes
Részvételi díj: 128.200 Ft/fő-től

Elsőszombati Mária köszöntő 
a somlyói Segítő Szűzanyánál
Zarándoklat közép-erdélyi körutazással
2017. október 06-09. (4 nap/3 éj)
Lelkivezető: Hurgoi Sándor verbita szerzetes
Részvételi díj: 52.200 Ft/fő-től

Isonzó-völgye és Doberdó 
emlékhelyei
Utazás az olasz front magyar emlékhelyeire 
a Nagy Háború centenáriuma alkalmából
2017. április 29-május 01. (3 nap/2 éj)
Részvételi díj: 45.400 Ft/fő-től

tÖrtéNeLMI éS KeGYeLetI UtaK
Lelkivezető mindhárom útnál: Kótai Róbert tábori lelkész

Caporettói áttörés centenáriuma 
és Isonzó emlékhelyei
2017. október 22-24. (3 nap/2 éj)
Részvételi díj: 45.400 Ft/fő-től

Hőseink nyomában Galíciában
Történelmi és kegyeleti zarándokút Lengyelor-
szágba az I. világháború 100 éves évfordulója 
alkalmából. • 2017. augusztus 04-06. (3 nap/2 éj)
Részvételi díj: 41.700 Ft/fő-től

Fatimai zarándoklat repülővel
Centenáriumi zarándoklat Fatimába
Portugália nevezetességeivel
2017. augusztus 10-15. (6 nap/5 éj)
A győri egyházmegye zarándoklata 
Dr. Veres András megyéspüspök, 
az MKPK elnöke vezetésével
Részvételi díj: 142.400 Ft/fő-től

Zarándokút Máriacellbe
Magyar nap Közép-Európa katolikus 
híveinek közös kegyhelyén
2017. szeptember 30. (szombat)
Lelkivezető: Szombathelyi 
Egyházmegye ordináriusa
Részvételi díj: 11.900 Ft/fő

bUDaPeStI INDULÁSSaL!

+36 20 565 32 58
www.missziotours.hu

A kedvezmények igénybevételének feltételei a www.missziotours.hu/kedvezmenyek oldalon találhatóak.

 zaRándoKtalálKozóK

 Budapest     2017. február 11.  •  Józsefvárosi Szent József-templom (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.) 
16.00: Pálmai Árpád egyházzenei áhítata, 17.00: szentmise, bemutatja Székely János püspök és michels antal plébános.

 Csíkszereda     2017. március 12.  •  Szent Kereszt felmagasztalása templom
17.00: Pálmai árpád egyházzenei áhitata, 18.00: szentmise, bemutatja tamás József püspök és darvas-Kozma József főesperes. 

A találkozókon részt vesznek a zarándokvonatok közreműködői és segítői is. Az résztvevők között mindkét helyszínen több értékes 
zarándokutazási utalvány és ajándék talál majd gazdára. 

 lelKigyaKoRlat
2017. március 17-19. Szent imre missziós Ház (9730 Kőszeg, Park u. 1.)
A nagyböjti lelkigyakorlatot vezeti: Burbela gergely és Wolowicz ádám verbita szerzetesek. Utazás egyénileg. Megérkezés:  
március 17-én, 17:30 óráig. Elhelyezés: két ágyas, fürdőszobás szobákban. Ellátás: teljes ellátás, megérkezés estéjén vacsorá-
tól, vasárnap ebédig. Részvételi díj: 12.000 Ft/fő, melyet a helyszínen kell fizetni. Jelentkezni e-mail címünkön vagy szemé-
lyesen az irodában.

 KeRéKPáRoS éS gyalogoS zaRándoKlatoK  szerveződnek a pünkösdi csíksomlyói búcsúba és júniusban 
Czestochowába. A szervezők külön egyeztetés alapján, korlátozott számban várják a résztvevőket! Érdeklődni a következő 
e-mail címen: pongraczcintia@missziotours.hu lehet!

Köszönjük bizalmukat! Szeretettel várjuk az érdeklődőket! zarándokoljunk együtt 2017-ben is!

Húsvét Rómában repülővel
Kereszténységünk legfőbb ünnepe 
az örök városban
2017. április 13-17. (5 nap / 4 éj)
Részvételi díj: 104.400 Ft/fő-től

Pünkösd Csíksomlyón
Szívet-lelket feltöltő somlyói zarándoklat  
közép-erdélyi körutazással
2017. május 31-június 05. (6 nap/5 éj)
Lelkivezető: Wolowicz Ádám verbita szerzetes
Részvételi díj: 66.400 Ft/fő-től

a béke, a hit és a megtérés földjén
Medjugorjei zarándoklat a Béke Királynőjéhez
Zarándoklatokat vezeti: Geosits Péter
2017. április 20-23. (4 nap/3 éj)  |MeGteLt|
Lelkivezető: Wolowicz Ádám verbita szerzetes

2017. május 11-14. (4 nap/3 éj) • Lelkivezető: Pásztor Bazil Tibor atya
2017.október 02-05. (4 nap/3 éj) • Lelkivezető: Marciszkiewicz Tomasz verbita szerzetes
Részvételi díj: 47.400 Ft/fő-től

ZarÁNDOKLatOK

KÖrUtaZÁSOK

Kárpátalja kincsei  |ÚJra|
Magyar emlékek útján
2017. április 28-május 01. (4 nap/ 3 éj)
Részvételi díj: 37.900 Ft/fő-től

a szépséges észak-erdély
Szatmár, Bányavidék és Máramaros
2017. augusztus 15-19. (5 nap/4 éj)
Részvételi díj: 52.200 Ft/fő-től

erdélyi varázslat
Nosztalgiázzunk – szép emlékek, 
nevezetességek útján
2017. szeptember 01-06. (6 nap/ 5 éj)
Részvételi díj: 64.500 Ft/fő-től

barangolás bánság és Délvidék 
legszebb tájain  |ÚjDONSÁG| 
Gyöngyszemek a déli végeken
2017. szeptember 11-14. (4 nap/ 3 éj)
Részvételi díj: 47.400 Ft/fő-től


