
 

  
 

   

 

 

 

Dzień I-23/24.06.2019  ND/PON: SIEDLISKA – GRUNWALD - GIETRZWAŁD 
Zbiórka przy Parafii w Siedliskach. Przejazd do Grunwaldu - miejsca bitwy polsko -
krzyżackiej. Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem. Następnie przejazd do  Gietrzwałdu.   

Msza święta  w Bazylice  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Gietrzwałd stał się sławny 
dzięki objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce 19 lat po objawieniach w Lourdes i trwały 

od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma im Jana     

Pawła II w Gietrzwałdzie. 0biadokolacja, nocleg.  

Dzień  II 25.06.2019  WT:  KRUTYNIA – ŚWIĘTA LIPKA – WILCZY SZANIEC 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Krutyni - spływ kajakami lub tratwami przez 
Krutynię (trasa Krutyń – Rosocha  ok. 3 godzin). Przejazd do  Świętej  Lipki – zwiedzanie.  
Msza Święta, koncert organowy. Przejazd do Wilczego Szańca (kwatera Hitlera).       

Przejazd na nocleg. Zakwaterowanie, obiadokolacja.  

Dzień  III 26.06.2019  ŚR:  GIŻYCKO – STOCZEK KLASZTORNY 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Giżycka – rejs statkiem (rejs Giżycko – Mikołajki). 

Rejs z Giżycka do Mikołajek, zwanych też stolicą żeglarską lub letnią stolicą Polski, łączy walory 
widokowe z poznawczymi – trasa wodna łącząca dwa najbardziej znane porty szlaku Wielkich 

Jezior Mazurskich. Przejazd do Stoczka Klasztornego - miejsce internowania kard. 
Wyszyńskiego – Msza Św.  Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień  IV  27.06.2019  CZW: OLSZTYN - NIEPOKALANÓW 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Olsztyna malowniczo położonego wśród jezior          

i lasów (leży nad 15 jeziorami). Zwiedzanie miasta – spacer po Starym mieście.           
Następnie przejazd do Niepokalanowa – zwiedzanie śladami Św. Maksymiliana Kolbe,       

Msza św. Powrót do Siedlisk w godzinach wieczornych. 

 

                                                                      Cena: 980 zł 

 

 



 

  
 

CENA ZAWIERA : 

 
- Przejazd autokarem z klimatyzacją, dvd 

- 3 noclegi wg. programu w Domu Pielgrzyma/ hotelu*** (w pokojach 2/3 osobowych  
z łazienkami) 

- wyżywienie wg. programu – śniadania, obiadokolacje 
- opieka pilota, przewodnicy miejscowi 

- rejs statkiem w Giżycku 
- spływ kajakowy przez Krutynię 

- ubezpieczenie  KL ,NNW , OC, TFG 
 

 

CENA NIE ZAWIERA : 

- obiadu* w ostatnim dniu  
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w przypadkach nagłych – 35 zł 

- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w przypadku choroby przewlekłej – 70zł  
 

Ubezpieczenie płatne 7 dni od momentu podpisania umowy. W tytule przelewu prosimy 
podać : Imię, Nazwisko, data i miejsce pielgrzymki.  

* jest możliwość zarezerwowania obiadu - przewidywany koszt ok. 20 -25 zł – jeżeli grupa będzie chciała 
trzeba wcześniej zgłosić  

 
   


