Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF”
ul. Ozimska 38/2, 45-058 Opole
tel.: 77 454 08 82, 77 456 41 22, kom.: +48 668 366 662
www.alf.com.pl e-mail: rezerwacje@alf.com.pl

Pielgrzymka: GIETRZWAŁD – ŚWIĘTA LIPKA – SOKÓŁKATROKI – WILNO

Termin: 22.04-26.04.2020r.

Cena: 1.120zł

1.Dzień: Zbiórka i wyjazd uczestników ze Świętochłowic o godz. 0:30.
Przejazd do GIETRZWAŁDU. Przyjazd w godzinach porannych. Zwiedzanie:
miejscowość ta jest słynna z powodu mających tu miejsce objawień
Najświętszej Maryi Panny, które do tej pory jako jedyne na ziemiach polskich
zostały oficjalnie uznane przez władze kościelne. Wizyta w Sanktuarium
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Następnie przejazd do ŚWIĘTEJ LIPKI – ten
klasztor to przepiękna i wytworna XVII-wieczna budowla ukryta wśród
zieleni. Zarówno kościół, jak i krużganki posadowiono na dziesiątkach tysięcy
pali olchowych z racji na podmokły teren. Kościół zdobią niezwykle
efektowne freski i polichromie, rzeźby w kamieniu i drewnie, obrazy
na płótnie, wyroby złotnicze i snycerskie oraz dzieła artystycznego
kowalstwa i ślusarstwa. Imponujące są też tutaj barokowe organy. Przejazd
do hotelu w Giżycku. Obiadokolacja oraz nocleg.
2.Dzień: Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do TROK i zwiedzanie
wspaniałego Zamku Wielkich Książąt Litewskich, który znajduje się na wyspie
jeziora Galve. Następnie rejs po jeziorze Galve. Przejazd do hotelu w Wilnie.
Obiadokolacja oraz nocleg.
3.Dzień: Śniadanie. Po śniadaniu zwiedzanie WILNA: Stare Miasto, Kaplica
Matki Boskiej Ostrobramskiej, następnie były Klasztor Bazylianów, gdzie
rozgrywa się trzecia część „Dziadów” Adama Mickiewicza. Zespół
Uniwersytecki (A.Mickiewicza, J. Słowacki, J. Kraszewski, J. Domejko,
Cz. Miłosz). Kościół św. Teresy, Sobór św. Ducha, Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego z obrazem "Jezu, ufam Tobie" (oryginał z 1934 roku), Ratusz,
Filharmonia Narodowa. Powrót do hotelu na obiadokolację oraz nocleg.
4.Dzień: Śniadanie. Po śniadaniu dalsze zwiedzanie WILNA: Zaułek Literacki
z domem, w którym mieszkał Adam Mickiewicz, Wzgórze Trzech Krzyży.
Następnie kościół św. Piotra i Pawła, kościół św. Anny, Cmentarz na Rossie
z grobem matki Marszałka Piłsudskiego, w którym znajduje się jego serce,
groby legionistów, kolejno Wieża Telewizyjna. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg.
5.Dzień: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. W trakcie przejazdu
nawiedzenie SOKÓŁKI miejsca związanego z Cudem Eucharystycznym.
Następnie przejazd do Świętochłowic. Zakończenie pielgrzymki w godzinach
nocnych.
Świadczenia zawarte w cenie:
 Przejazd autokarem klasy turystycznej
 Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach***, pokoje 2-3 os. z łazienkami
 Wyżywienie: 4 obiadokolacje i 4 śniadania
 Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (20.000 Euro), bagażu (1000 zł),
CP (choroby przewlekłe)
 Opieka pilota
Uwaga:
Dodatkowo należy posiadać kwotę 45 Euro + 35 zł. Kwota ta nie podlega
rozliczeniu i obejmuje bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty
turystyczne przy wjeździe do miast, taksę klimatyczną, opłaty za miejscowych
przewodników, zestaw słuchawkowy oraz pozostałe koszty związane
z realizacją programu. Cena pielgrzymki nie obejmuje opłat za napoje
do obiadokolacji. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
W każdym dniu zostanie zorganizowana Msza Święta.

