
Program pielgrzymki

Litwa – Białoruś (bez wiz)

I dzień – wyjazd z Polski 
Wyjazd  z  Polski  we  wczesnych  godzinach  rannych,  przejazd  na
Białoruś,  na  trasie  msza  święta  w  Białymstoku,  przekroczenie
granicy, zakwaterowanie w hotelu w Grodnie, obiadokolacja, nocleg.

II dzień – Grodno, Szczuczyn, Wasiliszki, Lida
Śniadanie, zwiedzanie Grodna: Stary i Nowy Zamek, kościół farny,
kościół  i  klasztor  Brygidek,  dom  Elizy  Orzeszkowej,  cmentarz
wojskowy z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarz katolicki z kwaterą
żołnierzy  poległych  w  latach  1919-1920  i  grobowcem  Elizy
Orzeszkowej,  msza  święta,  przejazd  do  Szczuczyna -  pałac
neoklasycystyczny z  końca  XIX wieku,  klasztor  barokowy zakonu
Pijarów,  Wasiliszki  - dom rodzinny Czesława Niemena, neogotycki
kościół, przejazd do Lidy, obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

III dzień – Lida, Trokiele, Holszany, Oszmiany, Wilno 
Śniadanie, zwiedzanie Lidy - odbudowany zamek księcia Giedymina,
w  murach  którego  rozgrywa  się  akcja  Grażyny  Mickiewicza,
Trokiele –  sanktuarium  Matki  Bożej  Trokielskiej,  msza  święta,
Holszany –  kościół  św.  Jana  Chrzciciela,  cerkiew  św.  Jerzego  w
której  znajduje  się  obraz  i  cząstka  relikwii  białoruskiej  świętej
Julianny Holszańskiej, ruiny zamku obronnego Sapiehów, Oszmiany
– kościół św. Michała Archanioła, obiadokolacja i nocleg w hotelu w
Wilnie. 

IV dzień – Wilno
Śniadaniu, zwiedzanie Wilna: Kalwaria Wileńska - śladami Świętych
i Błogosławionych   (Faustyny Kowalskiej, Sługi Bożego Jana Pawła
II,  Andrzeja  Boboli,  Józefa  Kuncewicza,  Rafała  Kalinowskiego,
Urszuli  Ledóchowskiej,  ks.  Henryka  Hlebowicza).  W  programie
m.in.:  Ostra    Brama  (msza  święta  w  Kaplicy  Ostrobramskiej),
Klasztor Bazylianów i Cela Konrada, Sobór Św.   Ducha, kościół Św.
Teresy  i  Św.  Kazimierza,  Plac  Ratuszowy,  Katedra  Wileńska  z
kaplicą  Św.    Kazimierza  i  grobami  królewskimi,  Uniwersytet  z
kościołem Św. Jana i Alumnat, obiadokolacja i nocleg w hotelu.

V dzień – Troki, powrót
Śniadaniu,  msza  święta,  wyjazd  w  drogę  powrotną,  na  trasie
zwiedzanie  Trok -  Zamek Witolda, Kościół pw. NMP Matki Bożej
Trockiej, powrót do …...... w godzinach nocnych



CENA – 880 zł/os -   grupa min. 40 osób

Cena obejmuje :
 opiekę pilota na całej trasie
 ubezpieczenie: NNW (do 10 000 zł/os) i KL (do 40.000 zł/os)
 przejazd autokarem o podwyższonym standardzie  
 4 śniadania i 4 obiadokolacje 
 4 noclegi w hotelach, pokoje 2,3 -os. z łazienkami

             
 Cena nie obejmuje :

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i lokalnych przewodników ok. 40-50 Euro/os
                                                         
ORGANIZATOR: 

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała 

biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550     tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl

http://www.polan-travel.com.pl/
mailto:biuropodrozy@polan-travel.com.pl

