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PARAFIA ŚW. JÓZEFA
KATOWICE - ZAŁĘŻE

PIELGRZYMKA OSTROBRAMSKA
WILNO – TROKI - KOWNO

Termin: 31.05 – 03.06.2019
opieka duchowa: ks. Marek Organista
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI:

Dzień 1: Wyjazd z placu kościelnego w godzinach wieczornych. Nocny przejazd do
Wilna.
Dzień 2: Przyjazd na Litwę, do Wilna. W programie m. in.: Ostra Brama,
Prawosławny Klasztor św. Ducha - miejsce prawosławnych pielgrzymek do grobu
Trzech Męczenników uznanych za świętych (jedna z najpiękniejszych cerkwi w
Wilnie), Klasztor oo. Bazylianów i „Cela Konrada”, gdzie był więziony Adam
Mickiewicz wraz z innymi filomatami, Zaułek bernardyński wraz z domem Adama
Mickiewicza, Kościół Św. Anny, Kościół Katedralny, Uniwersytet Stefana Batorego,
Plac Ratuszowy. Dom s. Faustyny Kowalskiej, w którym w 1935 r. Jezus podyktował
jej koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tu również Siostra Faustyna zaczęła pisać swój
dzienniczek. W trakcie zwiedzania udział we Mszy św.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Po śniadaniu dalsze zwiedzanie miasta: Kościół św. Piotra i
Pawła – „perła baroku”, Cmentarz na Rossie - najstarszy i najpiękniejszy cmentarz
wileński z nagrobkami wielu wybitnych Polaków, ale przede wszystkim z grobowcem
matki Marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym pochowane zostało również jego
serce. Kościół św. Ducha oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie znajduje się
oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wskazówek s. Faustyny.
W trakcie zwiedzania Msza św. Następnie przejazd do Trok.- dawnej stolicy
Wielkiego Księstwa Litewskiego, położonej wśród rozległego kompleksu jezior
trockich. Zwiedzanie zamku malowniczo położonego na wyspie. Spacer po dzielnicy
karaimskiej z charakterystyczną architekturą. Możliwość degustacji tradycyjnych dań
kuchni litewskiej - pierożków zwanych kibinami z siekaną wieprzowiną, baraniną lub
wołowiną.
Odpoczynek i czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
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Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kowna – niegdyś stolicy
Litwy, dzisiaj nowoczesnego i dość bogatego miasta. Zwiedzanie starówki
kowieńskiej, przepięknie położonej nad Niemnem, bogatej w wiele wspaniałych
świątyń, w tym katedry św. Piotra i Pawła. W trakcie zwiedzania Msza święta. Spacer
wśród gotyckich i renesansowych kamieniczek. Zobaczymy ratusz zwany ,,Białym
Łabędziem” i Dom Perkuna, symbol Kowna. Spacerując po mieście nie można
pominąć zamku. Jego resztki świadczą o długiej i burzliwej historii miasta. Po
zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót w godzinach
nocnych.

CENA:

780 zł/os. (przy grupie 45 uczestników)

Cena zawiera:
• transport: przejazd komfortowym autokarem (WC, DVD, klimatyzacja);
• zakwaterowanie: 2 noclegi w Wilnie (pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami)
• wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• opiekę pilota na całej trasie wycieczki;
• ubezpieczenie KL (koszty leczenia) i CP (leczenie chorób przewlekłych) 15
000 Euro, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15 000 zł, oraz
bagaż 1000 zł SIGNAL IDUNA Polska S.A. za granicą
• opłaty za przewodników lokalnych w Wilnie, Trokach i Kownie
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• rezerwacje Mszy świętych

Opcjonalnie: Degustacja potrawy karaimskiej w Trokach:
po 2 kibiny/osobę (pierogi pieczone z mięsem) + rosół cienki –
dopłata 5 euro/osobę

Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 300 zł przy zapisie, a następnie
pozostałą kwotę - 480 zł do 30 kwietnia 2019 r.
Nr konta bankowego:

BZ WBK S.A. ODDZ. OPOLE
51 1090 2590 0000 0001 2303 7371

Przedstawiona oferta jest jedynie propozycją cenową i nie stanowi umowy w rozumieniu prawa handlowego.
Wszelkie niezbędne rezerwacje zostaną dokonane po podpisaniu umowy.
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