
pielgrzymka jubileuszowa 
do Wilna 25-29.09.2019

DZIEŃ  1:   25.09.2019 środa

Wyjazd z zatoki autobusowej przy ul.  Bajana o godz.04:30. 

Przejazd do G łogowca –  dom rodzinny św. Faustyny Kowalskiej ,  

nawiedzenie Sanktuarium Urodzin i  Chrztu Świę tej  w parafii  

Świnice Wardzkie -  Msza   Świę ta.  

Przejazd do P łocka. P łocki klasztor Zgromadzenia Sióstr  Matki Bożej

Mi łosierdzia jest  miejscem pierwszego objawienia Jezusa 

Mi łosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej .  

Przejazd na obiadokolację  i  nocleg w Bia łymstoku

 

DZIEŃ  2:   26.09.2019   czwartek

Śniadanie.   wykwaterowanie i  przejazd do  Sanktuarium Bożego 

Mi łosierdzia w Bia łymstoku -  Msza Świę ta.  Zwiedzanie miejsc 

związanych z życiem i dzia łalnością b ł .  ks.  Micha ła Sopoćko.

Przejazd do Różanegostoku –  nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego

Przejazd do Augustowa. Rejs statkiem do Studzienicznej.

Obiadokolacja i  nocleg w Studzienicznej.

 

DZIEŃ  3:   27.09.2019 piątek

Śniadanie.  Przejazd do Wilna.  Msza Świę ta w kościele św. Ducha..  Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: starówka 

wileńska,  Kamienica w której  mieszka ł  J .  S łowacki,  kościół  Św. Anny, pomnik A. Mickiewicza,  Muzeum

im. A. Mickiewicza,  Katedra Wileńska,  kamienica w której  mieszka ł  J .I .  Kraszewski,  barokowy kościół  św. Piotra 

i  Paw ła,  Uniwersytet  Wileński.  Obiadokolacja i  nocleg w Wilnie.

 

DZIEŃ  4:   28.09.2019 sobota

Msza Świę ta w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej .  Powró t  na śniadanie.  Przejazd do Trok -  zwiedzanie 

pierwszej stolicy Litwy. Moż l iwość zakupu i  degustacja miejscowych potraw (kibiny).  Przejazd do Gietrzwa łdu. 

Obiadokolacja i  nocleg.

 

DZIEŃ  5:   29.09.2019 niedziela

Śniadanie.  Nawiedzenie Bazyliki  Narodzenia Najświę tszej  Maryi Panny -  Msza Świę ta.   Zapoznanie się  z  historią 

Objawień .  Droga Krzyżowa lub stacje różańcowe. Czas wolny. Obiad. Wyjazd do Wroc ławia o godz. 14. Przyjazd 

do Wroc ławia ok. godz. 22.

 

CENA 980 z ł  OBEJMUJE:

* ZAKWATEROWANIE :   4 noclegi

* WYŻYWIENIE :  4 śniadania i  4 obiadokolacje + obiad w Gietrzwa łdzie

* PRZEJAZD : autokarem lux (barek, video, WC )

* OPIEKA pilota i  duszpasterza oraz przewodnika miejscowego

* UBEZPIECZENIE   KL (10.000Euro) i  NNW   (   3500   Euro ) 

* + UBEZPIECZENIE   od  skutków  zaostrzenia  choroby  przewlek łej.

 UWAGA: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na pok ładzie autokaru.  Nie 

pozostawiamy pieniędzy, komórek,  komputerów, rzeczy wartościowych. Ubezpieczenie obejmuje tylko bagaż

w luku bagażowym. Ubezpieczenia KL obowiązują poza terytorium Polski.  Na terenie Polski tylko NNW

·         cena obliczona dla grupy 44 osób p łacących

·         kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.                                                                                      


