LITWA: PIELGRZYMKA DO WILNA
Dzień I

Zbiórka uczestników w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie, wyjazd
do Wilna z postojem w Świętej Lipce: Msza św., zwiedzanie Klasztoru z końca
XVII wieku z figurą Matki Boskiej w pniu lipy oraz prezentacja zabytkowych
organów, następnie przejazd do Wilna na obiadokolację i nocleg.

Dzień II

Śniadanie. Msza św. w Katedrze św. Stanisława– kościoła wzniesionego z fundacji
Władysława Jagiełły z jedenastoma kaplicami, z których największa to kaplica św.
Kazimierza (patrona Litwy) z jego relikwiami. Spotkanie z miejscowym
przewodnikiem, następnie zwiedzanie Wilna: Plac Ratuszowy, siedziba
Prezydenta Litwy, przejście zaułkiem Bernardyńskim pod pomnik A. Mickiewicza,
zwiedzanie Muzeum poety, zaułek gotycki z kościołami św. Anny i Franciszkanów
Bernardynów, dziedziniec Uniwersytetu Wileńskiego, przejście ulicą Szklaną na
Plac Ratuszowy, kościół św. Kazimierza, Cela Konrada na dziedzińcu Klasztoru
Bazylianów, cerkiew św. Ducha, kościół św. Teresy, kaplica Matki Boskiej
Ostrobramskiej. Czas wolny. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień III

Śniadanie. Msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego. Spotkanie z przewodnikiem i
dalsze zwiedzanie Wilna: przejazd autokarem do domu, gdzie mieszkała siostra
Faustyna Kowalska a dzięki której malarz Eugeniusz Kazimirowski namalował w
1934 r. obraz "Jezu, ufam Tobie". Możliwość odmówienie Koronki do Miłosierdzia
Bożego. Przejazd do kościoła św. Michała, a następnie do kościoła św. Piotra i
Pawła, wizyta na Górze Trzech Krzyży (oglądnie pięknej panoramy Wilna),
Cmentarz na Rossie, czas wolny, powrót do hotelu na obiadokolację oraz nocleg.

Dzień IV

Śniadanie, wyjazd do Trok, zwiedzanie zamku na wyspie oraz zapoznanie się z
kulturą karaimów (narodu pochodzenia tureckiego), możliwość zjedzenia
typowych pierogów tj. kibiny karaimskiej. Wyjazd do Polski. W drodze powrotnej
przystanek w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej. Powrót w godzinach
wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA:
•
•
•
•
•

przejazd autokarem turystycznym z pełnym wyposażeniem
3 noclegi w Hotelu w Wilnie
3 śniadania i 3 obiadokolacje
opieka pilota na całej trasie
przewodnik miejscowy zgodnie z programem

CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 10 €
• indywidualnego nagłośnienia – 3 €

UWAGI:
• zastrzega się możliwość zmiany kolejności zwiedzania obiektów
• organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego

