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PIELGRZYMKA PARAFIALNA NA LITWĘ 

07-13.09.2020 
 

Opieka duchowa: Ks. Zbigniew Zięba  

 

 

DZIEŃ  I – 07.09.2020 

Wyjazd z Krakowa  we wczesnych  godzinach porannych. Dojazd do Białegostoku .  

Zwiedzanie pałacu Branickich i miasta z przewodnikiem miejscowym. Msza Święta . 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień  II – 08.09.2020 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Sokółki – nawiedzenie Kolegiaty 

 pw. św. Antoniego, miejsce Cudu Eucharystycznego, modlitwa indywidualna,  

zwiedzanie + film. Następnie przejazd do Augustowa, gdzie przepłyniemy szlakiem  

Jana Pawła II kanałem Augustowskim, aż do Sanktuarium w Studzienicznej.  

Msza Święta . Czas wolny w Augustowie.   

Zakwaterowanie  w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień  III – 09.09.2020 

Śniadanie. Przejazd do Wilna. Zwiedzanie WILNA: Ostra Brama  

(kaplica i obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej), cerkiew św. Ducha, w którym  

pochowani są trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie, klasztor bazylianów, 

 kościół św. Kazimierza, ratusz (serce Wilna), dzielnica żydowska, kościół św. Ducha , 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym znajduje się oryginał obrazu 

 „Jezu, ufam Tobie”,  ul. Świętojańska (drukarnia J. Zawadzkiego  

/ Wilno kolebka polskiego romantyzmu, ambasada Polski), Uniwersytet Wileński 

 (tu studiował J. Słowacki, A. Mickiewicz, J. I. Kraszewski, Cz. Miłosz), 

 Katedra św. Stanisława (nekropolia królów polskich). Msza Święta . 

 Możliwość zorganizowania kolacji litewskiej z degustacją trunków. Przejazd do hotelu. 

Obiadokolacja. Nocleg. 
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Dzień  IV – 10.09.2020 

Po śniadaniu dalsze zwiedzanie stolicy Litwy: Kościół św. Piotra i Pawła -

„perła” wileńskiego baroku , wzgórze Trzech Krzyży  z którym zobaczymy 

wspaniałą panoramę miasta, cmentarz Rossa. Następnie przejdziemy 

śladami św. Faustyny - domek na Antokolu i miejsce, gdzie był 

namalowany obraz Jezu, ufam Tobie. Wyjazd na wieżę TV i obiad z 

niesamowitą panoramą Wilna. Następnie wyjazd do Trok. Msza Święta .  

TROKI - „perełka w koronie Litwy” - niewielka miejscowość 27 km od 

Wilna. Tu znajduje się średniowieczny zamek – rezydencja Wielkiego 

księcia Witolda.  Położony na wyspie jeziora Galve połączonej długim 

drewnianym mostem strzeże swych tajemnic. Zamek odsłania 

zwiedzającym nie tylko piękno architektury, ale przede wszystkim 

arcydzieła kultury materialnej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zamek 

ma opinię najbardziej fotogenicznego w krajach bałtyckich. Spacer ul. 

Karaimską. Zakupy pamiątek na straganach w Trokach. Przejazd do 

hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień V – 11.09.2020 

Śniadanie. Przejazd do KOWNA. Ruiny zamku z XIV w. (najstarsze ruiny 

zamku na Litwie) – gotycki kościół św. Jerzego – pomnik papieża Jana 

Pawła II, seminarium duchowne – plac ratuszowy (największy rynek na 

Litwie), dom Adama Mickiewicza, kościół Witolda (najstarsza świątynia 

Kowna) – Niemen (największa rzeka Litwy), katedra św. Piotra i Pawła 

(główna świątynia Kowna; jedna z największych na Litwie). Przejazd do 

DRUSKIENNIK, spacer po mieście podczas którego zobaczymy: kościół pw. 

Matki Boskiej Szkaplerznej, Cerkiew Ikony Matki Bożej Wszystkich 

Strapionych Radość, Cerkiew św. Gabriela Zabłudowskiego, drewniana 

zabudowa willowa z przełomu XIX i XX wieku, dawne łazienki zdrojowe z 

1894 roku, będące najstarszym budynkiem tego typu na Litwie. 

 Msza Święta .  Dojazd na nocleg, zakwaterowanie, obiadokolacja. 

Dzień VI – 12.09.2020 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Mikołajek, czas wolny na 

spacery, plażowanie, kajakowanie. Msza Święta .  Zakwaterowanie w 

hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień VII – 13.09.2020 

Śniadanie,  wykwaterowanie. Msza Święta . Przejazd do Kazimierza nad 

Wisłą, miasteczko posiada ogromną ilość obiektów i miejsc zabytkowych, 

udostępnianych zwiedzającym m.in. obiekty sakralne, zabytkowe budynki 

Muzeum Nadwiślańskiego, synagoga, zespół zamkowy, budownictwo 

drewniane. Zabytki Kazimierza cechuje autentyzm. Ich oryginalność to 

prawdziwa wartość miasta. Zwiedzanie, rejs po Wiśle. Następnie przejazd 

do miejsc zbiorek. Zakończenie pielgrzymki w godzinach nocnych. 
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Cena obejmuje: 
 6 noclegów w hotelach *** 
 6 śniadań,6 obiadokolacji wg. programu 
 Opiekę pilota-przewodnika 
 Opiekę przewodników miejscowych (Białystok, Wilono, Sandomierz, 

Lublin, 
 Transport autokarem z klimatyzacją, wc, barkiem 
 Ubezpieczenie KL 15 000 euro, OC 10 000 zł, NNW 10 000 euro 
 Turystyczny fundusz gwarancyjny 

 
Cena nie obejmuje: 

 50 euro – koszty realizacji programy (wstępy do zwiedzanych obiektów,  
ofiary, parkingi) 

 
 

KOSZTY NIEOBLIGATORYJNE: 
 Dopłata do pokoju jednoosobowego – 20 euro dziennie 

 Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania 
nagłego– 64 zł 

 Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w przypadku chorób przewlekłych 
– 128  zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organizatorem Pielgrzymki jest: 
Biuro Podróży BeskidVision Sp. Jawna S. Rusin i I. Kaczmarczyk,  

34-300 Żywiec, ul. Kopernika 2 
Ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych nr 1226 

 


