BIURO PODRÓŻY

...od 1996 roku.

05-800 Pruszków Al. Wojska Polskiego 20/28

www.biurotoptravel.pl
e-mail: toptravel@wp.pl

tel.: (22) 758-84-29 kom. 728-872-928

Pielgrzymka do Wilna - Ostra Brama i Św. Siostra Faustyna
Termin: 14-16.06.2018r
1 dzień (czwartek):
Godz. 06:00 zbiórka Uczestników w przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Pruszkowie. Wyjazd autokaru w kierunki granicy polsko – litewskiej. Przejazd z
krótkimi postojami do Trok - pierwszej stolicy Litwy. Ok.
godz. 15:00 czasu lokalnego spotkanie z przewodnikiem i przejście wioską
karaimską do gotyckiego Zamku Witolda (z zewnątrz) spektakularnie położonego
na wyspie jeziora Galwe. Krótki czas wolny. Następnie przejdziemy na zwiedzanie
kościoła NNMP nazywanego świątynią Witoldową z cudownym obrazem Matki
Boskiej Trockiej z Dzieciątkiem. Przejazd do Wilna. Zakwaterowanie w hotelu
3*, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień (piątek):
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i przejazd na całodziennie zwiedzanie
Wilna. Dzień zaczniemy od Mszy Świętej w kaplicy Ostrobramskiej, słynącej
z cudownego obrazu Matki Boskiej. Następnie w programie zwiedzanie: wileńskiej
Starówki: wzgórze Zamkowe z basztą Giedymina, katedra św. Stanisława z kaplicą
Kazimierzowską, zakątka Gotyckiego: kościół św. Anny, kościół św. Franciszka i
Bernardyna, zaułek Bernardyński z muzeum Mickiewicza, uniwersytet Wileński,
cerkiew św. Mikołaja, Rynek i Ratusz, klasztor bazylianów z celą Konrada, cerkiew
św. Ducha, kościół św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu, polski cmentarz na
Rossie z grobowcem matki marszałka Józefa Piłsudskiego i grobami wielu sławnych
Polaków. Wizyta u Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie mieszkała siostra
Faustyna, dawna pracownia Kazimirowskiego, gdzie powstawał słynny obraz
Jezusa Miłosiernego. Obiadokolacja w lokalnej restauracji wileńskiej.
Wieczorem powrót do hotelu na nocleg.
3 dzień (sobota):
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Msze Świętą do kościoła Miłosierdzia Bożego w
Wilnie, gdzie znajduje się oryginalny obraz „Jezu ufam Tobie”. Obraz ten został namalowany wg wizji
siostry Faustyny Kowalskiej i dzięki Ks. Michałowi Sopoćko. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Po drodze
zatrzymamy się w Sokółce, nawiedzimy kościół św. Antoniego Padewskiego, miejsce Cudu
Eucharystycznego. Czas wolny na posiłek (płatny we własnym zakresie). Powrót na miejsce zbiórki w
godzinach późnowieczornych.
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690

PLN/os. (kalkulacja dla grupy 45 os.)

ZAWIERA:
przejazd autokarem (AC, WC)
zakwaterowanie w hotelu 3* w Wilnie, pokoje 2, 3 os. z łazienkami
wyżywienie zgodnie z programem: 2 x śniadania, 2 x obiadokolacja w tym jedna restauracji
powyższy program zwiedzania
opieka duchowa kapłana, msze święte
opieka przedstawiciela B.P. TOP TRAVEL i lokalnego przewodnika
ubezpieczenie KL – 10 000 EURO/os, NNW – 15 000 PLN/os
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie.

