
 

  
 

  

POLSKIE SANKTUARIA , WILNO I TROKI 

 

DZIEŃ  I – 20.09.2018   

Zbiórka w parafii. Przejazd do miejscowości Białystok – gdzie nawiedzimy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  

i poznamy życiorys Bł. Ks. Michała Sopoćki – spowiednika Siostry Faustyny, dalej udamy się do miejscowości 

Sokółka, gdzie zwiedzimy Kościół Św. Antoniego – to tu miał miejsce cud eucharystyczny, jedyny tego rodzaju  

w dziejach Kościoła w Polsce, Msza Święta. Przejazd do Wilna. Zakwaterowanie obiadokolacja i  nocleg. 

DZIEŃ II – 21.09. 2018   

Śniadanie. Zwiedzanie Wilna: Rossa (cmentarz), Ostra Brama (kaplica i obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej), 

cerkiew św. Ducha (pochowani trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie), klasztor bazylianów (tu był 

więziony A. Mickiewicz z przyjaciółmi), ratusz (serce Wilna), dzielnica żydowska, Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego  (znajduje się oryginał obrazu „Jezu, ufam Tobie”), Katedra św. Stanisława (nekropolia królów 

polskich). Ważne wileńskie ulice:  Świętojańska (drukarnia J. Zawadzkiego / Wilno kolebka polskiego 

romantyzmu, ambasada Polski), Zamkowa (najstarsza ulica Wilna; dom J. I. Kraszewskiego), Świętomichalska 

(miejsce związane z J. Słowackim) – zakątek gotycki (kościół św. Anny i kościół św. Franciszka z Asyżu; 

pomnik A. Mickiewicza; dom, w którym mieszkał K. I. Gałczyński; muzeum Adama Mickiewicza), Literacka, 

Uniwersytet Wileński (tu studiował J. Słowacki, A. Mickiewicz, J. I. Kraszewski, Cz. Miłosz).Powrót do hotelu. 

Obiadokolacja. Nocleg.  

DZIEŃ III- 22.09. 2018   

Śniadanie. Przejazd do Trok. Rej statkiem dookoła zamku. Spacer ulicą Karaimską. Po obu jej stronach stoją 

kolorowe drewniane domki. Wszystkie zwrócone szczytem do drogi, wszystkie z trzema oknami w szczytowej 

ścianie. Żyją w nich jeszcze potomkowie osiedlonych tu w końcu XIV wieku przez Witolda karaimów. Przerwa na 

obiad: 2 kibiny z rosołem. Następnie przejazd do Świętej Lipki. Świętolipska bazylika pw. Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem jest jednym z najważniejszych 

zabytków baroku w północnej Polsce. Nawiedzenie sanktuarium.  Przejazd na nocleg.  

Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma. Obiadokolacja.  

DZIEŃ IV- 23.09. 2018  

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Olsztyna: Zamek kapituły warmińskiej, będący wizytówką i 

symbolem miasta. Spacer po Starym Mieście, podczas którego zobaczymy: XIV wieczną katedrę św. Jakuba, 

Wysoką Bramę, będącą jedną z nielicznych pozostałości XIV wiecznych murów obronnych miasta. Następnie 

przejazd do Gietrzwałdu. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie. 

Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877. 

Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska.  

Po wizycie w sanktuarium wyjazd w kierunku Tarnowa. Przyjazd na miejsce zbiórki w nocy.  

 

 

 



 

  
 

 

Cena :  830 zł  

 

              Cena  zawiera:  

 transport autokarem klasy turystycznej, 

 2 noclegi w hotelu w Wilnie  

 1 nocleg w Domu Pielgrzyma lub Pensjonacie. 

 wyżywienie (3 śniadanie i 3 obiadokolacja ) 

 opiekę przewodnika – pilota z licencją 

 opieka duchowna księdza 

 Ubezpieczenie, TFG 

Cena nie zawiera : 

 wszystkie opłaty związane z wejściami do zwiedzanych obiektów+ przewodników miejscowych 

 - koszt ok. 20-25 euro. 

DODATKOWE UBEZPIECZENIE: 
 
od chorób przewlekłych - 20 zł 
od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania nagłego - 25 zł 
od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania z powodu chorób przewlekłych - 50 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorem Pielgrzymki jest: 

Beskidvision spółka jawna 

ul. Kopernika 2, 34 – 300 Żywiec 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego nr: 

1226 

 

 


