Znane i nieznane
sanktuaria na Litwie
31.08-04.09.2018
1 dzień, 31.08.2018
Spotkanie na miejscu zbiórki. Wyjazd na Litwę. Wieczorem przyjazd do Wilna. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu Ecotel Vilnius
3* w centrum miasta. Pokoje dwuosobowe z łazienkami.
2 dzień, 1.09.2018
Śniadanie w hotelu (bufet). Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie Wilna: Ostra
Brama – najsłynniejsze Sanktuarium Maryjne na Litwie. Msza Św. dla grupy.
Cerkiew
św. Ducha – miejsce kultu prawosławnego, dziedziniec klasztoru Bazylianów z Celą
Konrada, Plac Ratuszowy, Sanktuarium Miłosierdzia z oryginałem obrazu „Jezu,
ufam Tobie“, namalowanym przez malarza Kazimierowskiego w Wilnie, dziedzińce
Uniwersytetu Wileńskiego, Plac Katedralny i Katedra Wileńska z kaplicą św.
Kazimierza. Następnie czas wolny. Po czasie wolnym zwiedzanie zakątka gotyckiego
i Muzeum Adama Mickiewicza.
Następnie zwiedzanie kościoła św. Jakuba i Filipa na Łukiszkach. Mało znane
sanktuarium Maryjne z cudownym obrazem Matki Boskiej Łukiskiej. Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest najstarszym z
zachowanych do dziś na Litwie obrazów sztalugowych. Juliusz Kłos w swoim przewodniku "Wilno" z roku 1937 podaje
dokładną datę jego sprowadzenia do Wilna: 1649.
Obiadokolacja na wieży telewizyjnej. Nocleg w hotelu Ecotel Vilnius.
3 dzień, 2.09.2018
Śniadanie w hotelu. Spotkanie z przewodnikiem. Wyjazd do Trok – zwiedzanie
kościoła parafialnego Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w którym znajduje się
cudowny Obraz Matki Bożej. Ten rok jest szczególny, gdyż obchodzimy 300-lecie
koronacji obrazu. Msza św. dla grupy. Następnie zwiedzanie zamku na wyspie.
Degustacja kibinów karaimskich i powrót do Wilna, gdzie zwiedzimy kościół św.
Piotra i Pawła na Antokolu, cmentarz na Rossie, Górę Trzech Krzyży, dom, w którym
mieszkała św. siostra Faustyna.
Obiadokolacja w restauracji regionalnej. Nocleg w hotelu Ecotel Vilnius.
4 dzień, 3.09.2018
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Kowna. Zwiedzanie z przewodnikiem: starówka kowieńska, ruiny zamku nad
Wilią, ratusz zwany „białym łabędziem”, gimnazjum jezuicke, w którym nauczał A. Mickiewicz oraz katedra Św. Piotra i
Pawła.
Przejazd do Pożajścia – klasztoru pokamedułskiego, którym obecnie się opiekują siostry kazimierzanki (to jeden z
najlepszych na Litwie zabytków baroku). W kościele można odprawić Mszę św.( pod warunkiem, że nie będzie żadnych
uroczystości czy modlitw lokalnych – czas trzeba uzgodnić wcześniej).
W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski.
biuro@pielgrzymkitarnow.pl

kom. /+48/ 661-915-721,

Kolejność zwiedzania w zależności od pogody i godziny przyjazdu grupy.

CENA: 910 zł/os
CENA ZAWIERA :
• noclegi wg programu w hotelu***
• śniadania i obiadokolacje
• opieka pilota
• opieka przewodnika miejscowego
• bilety wstępu
• wstęp na wieżę TV + obiad
• systemy tour guide

DODATKOWE UBEZPIECZENIE:
-od chorób przewlekłych – 20 zł
-od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania nagłego – 35 zł
-od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania z powodu chorób przewlekłych – 70 zł

Organizatorem Pielgrzymki jest Biuro Podróży BeskidVision Sp. Jawna Sylwia Rusin i Iwetta Kaczmarczyk,
34-300 Żywiec, ul. Kopernika 2
Ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych nr 1226

biuro@pielgrzymkitarnow.pl

kom. /+48/ 661-915-721,

