PIELGRZYMKA
Gietrzwałdzie Warmińskim – Święta Lipka – Studzieniczna – Kowno
Szydłów – Szawle – Wilno – Troki – Wigry
Program ramowy:

1 dzień – wyjazd z Woli Batorskiej o godz. 04:00.
Przejazd
do
Sanktuarium
Maryjnego
w Gietrzwałdzie Warmińskim (Polskie Lourdes!).
Następnie przejazd malowniczą mazurską trasą do
Świętej Lipki – znanego sanktuarium, przepiękny
barokowy kompleks kościelno – klasztorny i słynne
organy. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień – po śniadaniu przejazd do Wilczego Szańca
i zwiedzanie głównej kwatery wojennej Adolfa Hitlera.
Następnie przejazd do Sanktuarium Matki Bożej
Studzieniczańskiej. Następnie przejazd do Muzeum
Grūto parkas będącym jednym z najbardziej
niekonwencjonalnych muzeów na Litwie, jeśli nie
w całej Europie. Na powierzchni prawie 20 hektarów
zgromadzono rzeźby, obiekty i rekwizyty z czasów
sowieckich,
m.in.
dziesiątki
monumentalnych
pomników Stalina, Lenina i Dzierżyńskiego. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień – po śniadaniu przejazd do Kowna
i zwiedzanie Starego Miasta z ratuszem zwanym
„Białym Łabędziem”, Katedry Piotra i Pawła, kościoła
Wniebowzięcia MB nad Niemnem. Następnie przejazd
do Szydłowa – w 1608 odnotowano tu pierwsze
w Europie objawienie Matki Boskiej, która ukazała się
dzieciom pasącym owce. Następnie przejazd do Szawli
na Górę Krzyży – słynna Litewska Golgota z ponad
100 tys. krzyży, nawiedzona przez Ojca Św. Jan Paweł
II. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień - po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Wilna.
W programie m.in. Ostra Brama, Kościół św. Teresy
i św. Ducha, dawny klasztor Bazylianów, zwiedzanie
Starówki, Plac Ratuszowy i jezuicki kościół Św. Kazimierza. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień – po śniadaniu przejazd na najsłynniejszy wileński cmentarz na Rossie.
Następnie przejazd do Trok
i zwiedzanie
- dawnej stolicy Wielkiego Księstwa
Litewskiego, zwiedzanie przepięknego XIV wiecznego zamku Witolda na wyspie jednego

z jezior, nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
obiadokolacja, nocleg.

Przejazd do hotelu,

6 dzień – po śniadaniu przejazd do Klasztoru Kamedułów w Wigrach, rejs statkiem
”TRYTON” (jedynym w Polsce specjalnie przebudowanym i przygotowanym dla papieża
Jana Pawła II)
po Jeziorze
Wigry. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Woli
Batorskiej w późnych godzinach wieczornych.

Termin: 28.04 – 03.05.2018

Cena: 1090 zł

Świadczenia:
*
*
*
*
*
*
*

przejazd komfortowym autokarem
zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach pokoje 2,3 os.
wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji
opieka pilota
ubezpieczenie KL i NNW
codzienne Msze Św.
turystyczny fundusz gwarancyjny

Cena nie zawiera: biletów wstępu, miejscowych przewodników, zestawy
słuchawkowe, sugerujemy zaopatrzyć się w ok. 75 zł + 35 Euro

