SZLAKIEM POLSKICH SANKTUARIÓW
pielgrzymka autokarowa 4-dniowa

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI:
1. dzień (czwartek 15.09.2022r.)
Zbiórka uczestników i wyjazd o godzinie 15:00. Bezpośredni przejazd do Niepokalanowa – miasta
związanego z życiem św. Maksymiliana Kolbe. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma (lub innym obiekciew zależności od dostępności miejsc noclegowych), obiadokolacja, nocleg.
2. dzień (piątek 16.09.2022r.)
Śniadanie, wykwaterowanie. Krótka wizyta w Niepokalanowie – nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej
Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, modlitwa przed słynna figurą Matki Bożej Niepokalanej oraz na
Dróżkach Siedmiu Radości NMP, zwiedzanie klasztoru i celi św.Maksymiliana Kolbego. Przejazd do Zuzeli
– to mała wioska nad Bugiem, gdzie urodził się przyszły Prymas Tysiąclecia – Stefan Wyszyński,
zwiedzanie Muzeum lat Dziecięcych Kardynała, gdzie zgromadzono liczne pamiątki związane z rodziną
Wyszyńskich. Przejazd do Białegostoku – spacer po rynku, nawiedzenie Bazyliki NMP oraz Cerkwi św.
Mikołaja, przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3. dzień (sobota 17.09.2022r)
Śniadanie, dalsze zwiedzanie Białegostoku – wizyta w zespole pałacowo-parkowym Rodu Branickich,
zwanym Wersalem Podlaskim. Przejazd do Supraśla, położonego w sercu Puszczy Knyszyńskiej,
zwiedzanie męskiego klasztoru prawosławnego – Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i
św. Apostoła Jana Teologa. Następnie przejazd do Sokółki – czas na modlitwę w kościele św. Antoniego
i indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu i korporału, na którym umieszczona jest Hostia,
która zamieniła się w żywą tkankę mięśnia sercowego. W miarę wolnego czasu przejazd i wizyta w
Sanktuarium Matki Bożej w Różanymstoku - modlitwa przed obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4. dzień (niedziela 18.09.2022r)
Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka. Przejazd do Hajnówki, w której przeplatają się dwie religie:
katolicka i prawosławna, zwiedzanie: Sobór Świętej Trójcy i Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Przejazd do Grabarki i wejście na Świętą Górę Grabarkę - jest to najważniejsze miejsce kultu
religijnego wyznawców prawosławia w Polsce. Na Grabarce znajduje się utworzony w 1947 monaster
żeński Świętych Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie. Święta Góra Grabarka słynie także
z uzdrawiającego źródełka, które bije u stóp góry.
Wyjazd w drogę powrotną i zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach nocnych.
UWAGA:
ww program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania (dotyczy dni oraz obiektów) – w zależności od
warunków atmosferycznych, godzin otwarcia zwiedzanych obiektów oraz możliwości rezerwacji biletów wstępu.
Przedstawiony program jest jedynie naszą propozycją i możemy go zmienić lub dostosować zgodnie z życzeniem i
sugestiami Klienta.

TERMIN:

15.09. – 18.09.2022r.

ZAKWATEROWANIE: domy rekolekcyjne lub obiekty turystyczne, pokoje 2-,3-osobowe z łazienkami.
CENA:
l.p.
1.

Wielkość grupy
od 40 do 44 osób

Cena za osobę PLN
940,- PLN

2.

od 45 do 49 osób

894,- PLN

3.

od 50 do 55 osób

821,- PLN

Cena zawiera:

- 3 x nocleg w domach rekolekcyjnych lub obiektach turystycznych: 1 nocleg w Niepokalanowie, 2
noclegi w Białymstoku lub okolicy,
- transport komfortowym autokarem,
- wyżywienie: 3 x śniadanie, 3 x obiadokolacja,
- ubezpieczenie NNW (Signal Iduna),
- usługę pilota,
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.
Cena nie zawiera:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usług przewodników nie ujętych w cenie wycieczki,
- napojów do obiadokolacji,
- dopłaty do pokoju 1-osobowego,
- dodatkowych posiłków nie ujętych w programie wycieczki,
- wydatków własnych.
Orientacyjne ceny biletów wstępu:
1. Białystok – Pałac Branickich: 20,- zł/osobę
Uwagi: Powyższa oferta stanowi propozycję bez rezerwacji miejsc w hotelu oraz biletów wstępu do

zwiedzanych obiektów, co może nastąpić w chwili złożenia zamówienia. W związku z powyższym
cena imprezy może nieznacznie ulec zmianie.
Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania oraz ceny biletów podano orientacyjnie. Pilot
nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 602 298 059

UWAGA ! Biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany cen biletów wstępu do obiektów turystycznych.

*** Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty***

