
6 DNIOWA PIELGRZYMKA DO SŁYNNYCH SANKTUARIÓW 
MARYJNYCH POLSKI - LITWY - ŁOTWY

STUDZIENNICZNA –  TROKI – WILNO – RYGA – KOWNO - ŚW.LIPKA - GIETRZWAŁD 

 

   Termin: 09-14.07.2018                              Cena: 1400 zł.  

DZIEŃ 1   (09.07.2018 poniedziałek)  
Zbiórka, zajmowanie miejsc w autokarze i wyjazd. Przejazd do  Sanktuarium w  Studzienicznej z cudownym Obrazem. Miejsce 
to w 1999 roku odwiedził sam Jan Paweł II. Sanktuarium mieści się na tzw. „wyspie”   (dziś połączona groblą z lądem), na uboczu 
komunikacyjnych szlaków, prawie zewsząd otoczone wodą, z rosnącymi wokół wyspy białymi wodnymi liliami. Obiadokolacja. 
Przejazd do hotelu.  Nocleg.  

DZIEŃ 2 (10.07.2018 wtorek)
Śniadanie.  Przejazd do  Trok  – spacer podczas którego będziemy podziwiać chaty karaimskie, udamy się na krótki postój nad 
jezioro Galve z przepięknym widokiem na malowniczo położony na wyspie Zamek. Następnie przejazd na dalszy ciąg zwiedzania 
Wilna:  Sanktuarium Miłosierdzia  Bożego  –  modlitwa przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego,  dom i  muzeum Św.  Faustyny, 
klasztor Św. Ducha, Uniwersytet Wileński, Plac Katedralny z pomnikiem Giedymina, Bazylika Św. Stanisława. Czas wolny. Góra 
Trzech Krzyży skąd rozciąga się najpiękniejszy widok na miasto.  Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 3   (11.07.2018 środa)  
Śniadanie. Przejazd do Wilna: Ostra Brama – w jednej z kapliczek znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej, Cerkiew Św. Ducha - 
do której przybywają pielgrzymki prawosławnych z całej  Rosji  (mieści  się  tutaj grób trzech męczenników),   Plac  Ratuszowy, 
Ratusz, Kościół św. Kazimierza, Zaułek Gotycki – kościół św. Anny, Kościół Bernardyński, św. Michała, Pomnik Adama Mickiewicza, 
Cmentarz na Rossie, Kościół św. Piotra i Pawła z piękna fasadą. Przejazd do Rygi.  Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4    (12.07.2018 czwartek)  
Po śniadaniu spacer z przewodnikiem po łotewskiej stolicy - Rydze, nawiązującej historią i wyglądem do dumnych tradycji 
hanzeatyckich. Będziemy mogli podziwiać starówkę, gdzie znajdują się: gotycki kościół św. Piotra, ratusz (siedziba władz 
miejskich), dom Bractwa Czarnogłowych (znane w krajach nadbałtyckich elitarne stowarzyszenie nieżonatych kupców), zespół 
średniowiecznych kamieniczek (tzw. „Trzej Bracia”) będących symbolem miasta, Wielka i Mała Gildia, katedra Najświętszej Marii 
Panny - największy kościół w krajach bałtyckich. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5 (13.07.2018 piątek)
Śniadanie. Przejazd do Kowna – przedwojennej stolicy Litwy, położonej u zbiegu Niemna i Wilii. Spacer po starówce, gdzie na 
uwagę zasługuje Plac Ratuszowy z ratuszem nazywanym „Białym Łabędziem” (obecnie Pałac Ślubów), dawne gimnazjum jezuickie, 
gdzie mieszkał i pracował Adam Mickiewicz, pozostałości zamku kowieńskiego, dom Perkuna. Zwiedzimy także katedrę oraz 
zachwycimy się panoramą tego pięknego miasta nad Niemnem. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6 (14.07.2018 sobota)
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego w św. Lipce, którego początki sięgają XIV wieku. Święta Lipka to także 
obiekt  zabytkowy zaliczany  do  najwspanialszych  okazów późnego  baroku w Polsce.  Następnie  przejazd   do  Sanktuarium w 
Gietrzwałdzie, jedynego miejsca w Polsce, w którym miały miejsce objawienia maryjne (prywatne) zatwierdzone przez kościół.  
Nawiedzimy Bazylikę z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz kapliczkę z figurką Matki Boskiej wybudowaną w 
miejscu Objawień Maryi. Wyjazd w kierunku domu. Planowany powrót w godzinach wieczornych.

 
Cena obejmuje:
 transport komfortowym autokarem  (WC, barek, klimatyzacja, video)
 wyżywienie zgodnie z programem 
 5 noclegów - hotele klasy 2* lub 3*, pokoje 2 lub 3 osobowe.
 Ubezpieczenie – TU EUROPA SA „Travel World” Standard 
(KL 15000 euro (w tym KR 5000 euro); NNW 3000 euro, NS 1500 euro; bagaż 300 euro, choroby przewlekłe)
(dokładne warunki ubezpieczenia dostępne w siedzibie biura lub na stronach www.juventurpiotrkow.pl, www.tueuropa.pl )
 opiekę pilota
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 * UWAGA! Cena nie obejmuje dodatkowej opłaty 40 EURO (płatnej w autokarze) obejmującej: przewodników lokalnych, 
opłat turystycznych, drogowych, parkingowych, biletów komunikacji miejskiej lub opłat związanych z wjazdami autokaru do miast  
oraz  biletów wstępu.

     Każdego dnia przewidziane są Msze Święte. 
       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania w programie.  

http://www.juventurpiotrkow.pl/
http://www.tueuropa.pl/

