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 Pielgrzymka do krajów Nadbałtyckich 
 Litwa, Łotwa i Estonia – 10 dni 

GIETRZWAŁD – ŚWIĘTA LIPKA – KOWNO – SZYDŁÓW – SZAWLE – RYGA – SIGULDA 
 – TAURAIDA – TALLIN – AGŁONA – WILNO – TROKI – SOKÓŁKA – BIAŁYSTOK 

 
               Termin:  30.06 – 09.07.2020 r. 

Dzień 1: Gietrzwałd, Św. Lipka    
Ok. godziny 4 nad ranem, spotykamy się na Mszy św. rozpoczynającej pielgrzymkę. Po niej pakowanie bagażu                           
i wyjazd. W godzinach popołudniowych przyjedziemy do Sanktuarium w Gietrzwałdzie, w którym miały miejsce 
objawienia maryjne. Nawiedzimy Bazylikę z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz kapliczkę z figurką 
Matki Boskiej wybudowaną w miejscu Objawień Maryi. Następnie przejedziemy do sanktuarium w Świętej Lipce, 
którego początki sięgają XIV w. Jest to obiekt zabytkowy zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w 
Polsce. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 2: Kowno 
Rano, po śniadaniu przejedziemy na Litwę. Udamy się do Kowna, drugiego pod względem wielkości miasta na Litwie. 
Zobaczymy starówkę kowieńską, ruiny zamku nad Wilią (z zewnątrz), ratusz zwany „białym łabędziem”. Zobaczymy 
także gimnazjum jezuickie, w którym nauczał A. Mickiewicz oraz katedrę Św. Piotra i Pawła. Następnie udamy się do 
Pożajścia, gdzie znajduje się jeden z najcenniejszych sakralnych zabytków barokowych, dawny klasztor ojców 
Kamedułów. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się do hotelu w Kownie. Zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg 
 
Dzień 3: Szydlów, Szawle 
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Szydłowa, nawiedzenie najważniejszego sanktuarium Litwy, miejsce objawień 
Matki Bożej w XVII w., nazywane „Żmudzką Częstochową”. Następnie  udamy się do Szawle, aby nawiedzić Górę 
Krzyży. Po zakończeniu zwiedzania udamy się w kierunku granicy Łotewskiej i dalej w kierunku Rygi. 
Zakwaterowanie,  obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 4: Ryga  
Rano, po śniadaniu, zwiedzanie Rygi, stolicy Łotwy. Zobaczymy Zamek Ryski (z zewnątrz), XIII wieczną Katedrę, 
kościoły Św. Jakuba i Św. Piotra, gildie kupieckie, malownicze gotyckie kamieniczki (m.in. trzech Braci, Dom Kotów), 
Cerkiew Starowierców, fortyfikacje miejskie z basztami: Prochową, Szwedzką, mury obronne, niedoścignione 
przykłady architektury secesyjnej. Wieczorem przyjazd do Tallina, obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 5: Tallin  
Rano, po śniadaniu zwiedzanie Tallina. Zobaczymy min.: górne miasta (wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra 
Newskiego, budynek Parlamentu, Kościół luterański NMP, taras widokowe, część średniowiecznych baszt obronnych. 
Następnie spacer po Dolnym Mieście. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.   
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Dzień 6: Sigulda, Tauraida 
Rano, po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Parku Narodowego Rzeki Gaui. Zwiedzanie Siguldy, która 
słynie z pięknych krajobrazów – nazywana jest "Szwajcarią Łotewską". Zobaczymy ruiny zamku oraz odbędziemy 
spacer do Jaskini Gutmana – największej naturalnej groty w krajach nadbałtyckich. Kolejnym punktem będzie 
miasteczko Tauraida z gotyckim zamkiem z czerwonej cegły. Po południu. Przy sprzyjającej pogodzie chwila czasu 
wolnego. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja  i nocleg. 
 
Dzień 7: Agłona 
Rano, po śniadaniu przejazd na Łotwę do największego sanktuarium Maryjnego w Agłony. Zwiedzanie Bazyliki, którą 
odwiedził św. Jan Paweł II w 1993 r. Przejazd do hotelu w Wilnie. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 8: Wilno 
Rano, po śniadaniu udamy się na zwiedzanie stolicy Litwy. Zobaczymy Stare Miasto - jedno z najpiękniejszych                          
i największych  w Europie, od 1994 r. znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nawiedzimy kaplicę 
Matki Boskiej Ostrobramskiej  z cudownym obrazem - miejsce odwiecznych pielgrzymek wiernych, Cerkiew Św. 
Ducha, katedrę  św. Stanisława i perełkę baroku - kościół Św. Piotra i Pawła. Odwiedzimy też Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego przy kościele św. Trójcy. Zobaczymy plac ratuszowy - serce starówki, a potem udamy się na 
spacer śladami Mickiewicza, Słowackiego, św. siostry Faustyny, św. Kazimierza oraz królów polskich z rodu 
Jagiellonów. Po zakończonym zwiedzaniu powrót do hotelu w Wilnie, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 9: Troki, Sokółka 
Rano siadanie, wyjedziemy w kierunku Polski. Udamy się do Trok, stolicy Litwy aż do XIV w. Zobaczymy (z zewnątrz) 
gotycki zamek wzniesiony w XIV – XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda,  który  
w 1430 r.  w nim zmarł. Następnie wyruszymy w kierunku Polski. Przejazd do Sokółki, gdzie zwiedzimy Kościół Św. 
Antoniego – miejsce cudu eucharystycznego, jedynego tego rodzaju w dziejach Kościoła w Polsce. Modlitwa  
i adoracja wystawionej na widok publiczny cząstki Ciała Pańskiego. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 10: Białystok 
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Białegostoku, miasta związanego z misją Bł. Ks. Michała Sopoćki. Zobaczymy 
słynne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz grób Czcigodnego Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki – apostoła Bożego 
Miłosierdzia. Sanktuarium białostockie jest znane czcicielom Miłosierdzia Bożego w całym kraju. Po zakończonym 
zwiedzaniu udamy się w drogę powrotną. Powrót do parafii w godzinach późnowieczornych.    
 

Cena: 2 490 PLN/os. (oferta dla grupy 46 os.) 
Cena zawiera: 

 Przejazd komfortowym autokarem (wyposażonym w : klimatyzację, wc, rozkładane fotele, barek – płatny we własnym zakresie, wc, video/dvd); 

 9 noclegów w hotelach 2*/ 3* (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienkami); 

 Wyżywienie 2 razy dziennie:  9 śniadań, 9 obiadokolacji; 

 Ubezpieczenie Signal Iduna: NNW (7 000 PLN) i KL (10 000 EUR) z uwzględnienie chorób przewlekłych; 

 Opieka doświadczonego pilota; 

 Codzienną Msze św.; 

 Program zwiedzania. 
Cena nie zawiera: 

 Biletów wstępów do zwiedzanych obiektów zawartych w programie, przewodników lokalnych, parkingów, wjazdów do miast, kosztów związanych z 
realizacją programu; taks klimatycznych; słuchawki podczas zwiedzania, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (około 80 EUR/osoby – płatne u 
pilota w autokarze);  

 napoi do obiadokolacji; 

 świadczeń niewymienionych w ofercie;  

 dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 105 PLN/os. – płatne w dniu zapisu); 

 wydatków własnych. 
B.P. „ORLANDO TRAVEL” ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW 

PROSIMY O ZABRANIE WAŻNEGO DOKUMENTU TORSAMOŚCI  

DOKŁADNE INFORMACJE I ZAPISY KS. ROBERT, PARAFIA ŚW. JÓZEFA W ZIELONEJ GÓRZE, 
TELEFON 606 874 657 
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