
Szczęść Boże 

W dniach 2 – 4 lutego odbyło się w Warszawie XV Krajowe Forum Duszpasterstwa 

Młodzieży. Jednym z tematów poruszanych na Forum było duchowe i organizacyjne 

przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Poniżej przesyłam najważniejsze, 

wiadome na dzień dzisiejszy informacje związane z  wyjazdem na Światowe Dni Młodzieży 

w Panamie.  

Termin:   

Dni w Diecezjach – 17 – 21 stycznia 2019 r. 

    Wydarzenia Centralne – 22 – 27 stycznia 2019 r. 

Wiek uczestników: 

  18 – 29 lat (Limit wieku nie dotyczy księży) 

Organizacja wyjazdu:   

Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży, wspólnie z diecezjalnymi duszpasterzami 

młodzieży, po odpowiednich uzgodnieniach z polskimi liniami lotniczymi LOT podjęło 

decyzję o wykorzystaniu lotów czarterowych do Panamy, jako podstawowego środka 

komunikacji. Czartery będą obsługiwać trasę Warszawa Okęcie- Panama City. Maksymalna 

i realna cena przelotu to 6500 zł, dlatego nie polecam próby szukania lotów rejsowych 

na własną rękę.  

Prawdopodobne terminy lotów czarterowych: 

  14 lub 15 lub 16 stycznia – wylot z Warszawy 

  29 lub 30 lub 31 stycznia – wylot z Panamy 

Ceny: 

 Pakiet pielgrzyma składa się z dwóch części:  

  pakiet panamski A1+ - zawierający zakwaterowanie, wyżywienie, transport 

po Panamie, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma – 250 dolarów 

 Pakiet polski zawierający elementy dekoracyjne i promocyjne związane 

z naszym krajem – do 100 zł. 



 Obowiązkowe ubezpieczenie – 12,10 zł /osobodzień, całość ok. 190 zł (jedno dla 

wszystkich uczestników z Polski- firma ubezpieczeniowa ERV) 

 Dni w Diecezjach – 50 dolarów 

 Transfer lotnisko – diecezja, diecezja – lotnisko – ok. 50 dolarów. 

 Transport z Częstochowy na lotnisko – do 100 zł.  

 Całkowity realny koszt wyjazdu i uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży 

w Panamie to ok. 8600 zł. 

W związku z tym z Archidiecezji Częstochowskiej będzie organizowana jedna podgrupa 

koordynowana przez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży Archidiecezji 

Częstochowskiej. Termin zgłaszania osób chętnych oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w 

wysokości 2000 zł mija 27 lutego br. Wpłata reszty kwoty jest konieczna do końca 

października.  

Więcej informacji będzie przekazywane na bieżąco przez Koordynatora Światowych Dni 

Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej. 

Proszę o przekazanie niniejszych informacji zainteresowanej młodzieży. Zgłoszenia drogą 

mailową i telefoniczną x.adam.polak@gmail.com telefon: 662 999 834 

 

 

 

       Z wyrazami szacunku 
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