
 

Dzień I  - 09/10.08.2021  poniedziałek/wtorek 
Zbiórka w Tarnowie ok. 00.00. Całonocny przejazd do Pelplina – nazwanego „Pomorskimi 
Atenami”, gdzie jednym z wiodących zabytków jest Bazylika Katedralna zaliczana do 
najpiękniejszych dzieł gotyckich w Polsce. Msza święta i czas na modlitwę. Spacer po 
mieście. Następnie przejazd do Borów Tucholskich i spacer szlakiem turystycznym. Bory 
Tucholskie to miejsce idealne dla wszystkich, którzy preferują odpoczynek na łonie natury. 
W otoczeniu śpiewu ptaków, szumu drzew, oddychając świeżym, leśnym powietrzem 
łatwo odciąć się od zgiełku wielkich miast. Po spacerze przejazd na obiadokolację i nocleg. 
 
Dzień 2 :   11.08.2021  środa 
Śniadanie. Następnie przejazd do Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego. 
Muzeum ponad 100 – letnie, to 22 ha obszaru położonego nad brzegiem jeziora Gołuń 
zabudowanego obiektami regionalnej architektury.  Następnie przejazd do Sanktuarium 
M.B. Królowej Rodzin w Kościerzynie, gdzie znajduje się Obraz Matki Bożej Kościerskiej– 
wizerunek przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem na ręku. Jest to kopia obrazu „Matki 
Boskiej Śnieżnej”. Przejazd do Sanktuarium św. Jakuba Apostoła Starszego w Lęborku, 
który został wzniesiony w XIV w. jako kościół obronny. Modlitwa w  Sanktuarium i Msza 
święta, a następnie spacer  traktem spacerowym Lęborka i reprezentacyjną ulicą miasta 
jest ul. Staromiejska, na której zachowały się pochodzące z XIX i XX w. eklektyczne 
kamienice. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  

Dzień 3 : 12.08.2021 czwartek 
Po śniadaniu, przejazd Mierzeję Helską. W Juracie czas wolny na spacer po molo  
i miasteczku. Następnie przejazd na Hel – to miasto położone na cyplu otoczonym morzem, 
niegdyś ważny ośrodek handlu śledziami, dziś znany ośrodek turystyczny. Jedną z atrakcji 
turystycznych Helu jest fokarium, które wspomaga odtworzenie i ochronę fok szarych w 
rejonie południowego Bałtyku, a odwiedzający mogą podglądać te sympatyczne ssaki.  
Na Helu przewidziany wypoczynek i czas wolny. Powrót  do Władysławowa, obiadokolacja 
i nocleg 

Dzień 4:  13.08.2021  piątek 
Śniadanie. Następnie przejazd do Kalwarii Wejherowskiej zwanej  Kaszubską Jerozolimą 
trzecią  najstarszą kalwarią w Polsce i jednego z najcenniejszych zabytków sakralnych 
Pomorza. Mówi się, że to duchowa stolica Kaszub, do której od wieków zmierzają rzesze 
pątników z całego regionu. Msza święta i przejście Drogą Krzyżową. Przejazd  do 
Sanktuarium Matki Bożej Polskiego Morza w Swarzewie –znajduje się tu figurka Matki 
Boskiej Patronki Rybaków.( W przypadku zamknięcia Sanktuarium przewidziany spacer 
Przejazd na nocleg i obiadokolację.  
 
Dzień 5 :  14.08.2021 sobota 
Po śniadaniu. Modlitwa i Msza święta, a następnie całodzienny wypoczynek nad morzem.  
Obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 6 : 15.08.2021  niedziela 
Śniadanie. Przejazd na spacer w Parku w Oliwie, następnie przejście do Archikatedry  pw. 
Trójcy Świętej i wysłuchanie koncertu na słynnych Organach Oliwskich (udział w 
koncercie jest uwarunkowany zaleceniami lokalnych władz dotyczących zgromadzeń).  
GDAŃSK  - spacer  po mieście z ponad 1000 letnią tradycją, morskiej stolicy Polski i 
jednego z największych portów nad Bałtykiem. Czas wolny. Przejazd do  Sanktuarium 
Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku - Matemblewie które znajduje się w samym sercu 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w kaplicy na leśnym wzgórzu, czuwa  od ponad 
250 lat, Matka Boża Brzemienna. Słynąca łaskami figura Maryi pochodzi z XVIII wieku. 
Msza święta i modlitwa. Nocleg i obiadokolacja.  

 

 



 

Dzień 7:  16.08.2021  poniedziałek 

Śniadanie. Pożegnanie z morzem (ok 2 godz. czasu wolnego na spacer po brzegu 

Bałtyku. Przejazd  do Sanktuarium  Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w 

Rywałdzie Królewskim – gdzie znajduje się słynąca łaskami Figura Matki Bożej w 

kościele OO. Kapucynów. Modlitwa i Msza św. Następnie udamy się do Ciechocinka,  

spacer przy tężniach (jeśli zniesione zostaną obostrzenia związane z tymczasowym 

zamknięciem tężni dla odwiedzających z powodu pandemii Covid-19).  Przejazd do 

Włocławka nad tamę gdzie zostało wyłowione ciało bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Czas 

na modlitwę. Wyjazd w kierunku Tarnowa. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 

nocnych z poniedziałku na wtorek. 

 

Cena zawiera: 
 
- przejazd komfortowym autokarem/busem 
- 6 noclegów(domy wczasowe/domy pielgrzymkowe/pensjonaty/hotele)  
- wyżywienie wg. programu  
- opieka pilota 
- ubezpieczenie  
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
- bilety wstępów 
- tourguidy 
 

Cena nie zawiera:  

- 10 zł – opłaty za oprowadzanie po Sanktuariach 

- dopłaty do pokoju 1 osobowego – 80 ZŁ/NOC 

 

Dodatkowe ubezpieczenie : 

 

OD KOSZTÓW REZYGNACJI W PRZYPADKU :  

 

– zachorowania nagłego – 70  zł  

   -  z rozszerzeniem na COVID 19 – 100 zł 

                -  z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantanną – 120  zł 

 -  zachorowania z  powodu chorób przewlekłych – 100 zł  

                 - z rozszerzeniem na COVID 19–  120 zł 

                 - z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantanną –160  zł  

 

 

 

 

 

 

 

 


