
Egyházközségi zarándoklat 
 

Id�pont: 2009. augusztus 21-24. 
 
Utazással együtt: 4 nap, 3 éjszaka. 
Az utazás kényelmes, megbízható autóbusszal, tapasztalt gépkocsivezet�vel. 
Útvonal: Csongrád - Hegyeshalom - Wien - Linz - Thalgau és vissza. 
 
Program: 
 
1. nap: 
Utazás Ausztriába a fenti útvonalon. Érkezés Bécsbe a délel�tti órákban. Buszos és gyalogos 
városnézés keretében ismerkedés az osztrák f�várossal: (Hofburg, Opera, Stephansdom 
Parlament, Városháza, Mariahilfer Straße, Museum Quartier stb.) Továbbutazás a környék 
legszebb tavához, a Mondseehez, ugyanazt a nevet viseli a városka, mely els�sorban a f�téren 
található mesebeli házacskáival és templomában látható képz�m�vészeti kincsekkel vonzza a 
látogatókat. Vacsora, szállás a fest�i salzkammerguti tóvidéken az osztrák-német határ közelében. 
 
2. nap: 
A napot Bajorország legismertebb búcsújáróhelyén, Altötting ben töltjük, melynek története a 
XV. századig nyúlik vissza. Szentmise a Kegy templomban, majd a Szent Fülöp és Szent Jakab 
plébániatemplomok, valamint a XX. század szentjének. Konrád testvér templomának a 
megtekintése. Délután utazás Marktl -ba, XVI. Benedek pápa szül�városába. Séta a városban, 
szül�házának megtekintése. Vacsora, - szállás, mint el�z� nap. 
 
3. nap: 
Egész napos kirándulás a tóvidéken: Hallstatt, séta a parányi házakkal és terekkel díszített 
teraszos utcákon. Továbbutazás az egykori császári fürd�városba, Bad lschl-be, séta a folyóparti 
Lehár-villához, rövid szabadid� a monarchia hangulatát idéz� patinás városban. Majd azt 
követ�en St. Wolfgang megtekintése, amely a tóvidék egyik leglátogatottabb települése. Legf�bb 
látványossága a plébániatemplom, ahol a világhír� Pacher szárnyas oltár található. Vacsora,- 
szállás, mint el�z� nap. 
 
4. nap: 
Reggeli után elutazás az Inn völgyén keresztül Passauba, a bajor Velencének is nevezett �si 
püspöki székhelyre, amelyet a három folyó városának is neveznek, mivel a Duna az Ilz és az Inn 
összefolyásánál fekszik. Séta a belvárosban, a Dóm és a Niederburgi-kolostor Szent Kereszt 
templomának a megtekintése, ahol Szent István királyunk felesége nyugszik. /Szentmise/. 
Hazaérkezés a kés� esti órákban. 
 
Szolgáltatások: 
 
Szállás, elhelyezés: 2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, *** családias szállodában 
Ellátás: félpanzió 
 
Irányár:  75.000 Ft 
Az ár 40 f� fizet� utas esetén érvényes. 
 
Jelentkezni lehet a plébániákon. 


