Kowno - Góra Krzyży – Tallin - Ryga – Jurmała - Wilno
Studzieniczna – Jezioro Wigry
Pielgrzymka 7 – dniowa Termin: 3-9.08.2019r.
Dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 4.00. Przejazd na Litwę. KOWNO.
Spacer po mieście z uwzględnieniem Ratusza, gotyckiej katedry
oraz ruin zamku. Dalej - SZAWLE. Uświadczenie GÓRY KRZYŻY.
Jedyne w swoim rodzaju sanktuarium pod gołym niebem. Tysiące krzyży
umieszczone w jednym miejscu jako wota.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu na terenie Łotwy.
Dzień 2 – Śniadanie. Przejazd do TALLINA. Zwiedzanie: Katedra, cerkiew prawosławna,
parlament Starówka, średniowieczny Rynek, katedra, mury i baszty obronne oraz
widok na port i Zatokę Fińską. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 3 – Śniadanie. Przejazd do RYGI. Zwiedzanie miasta: Katedra NMP, kościół św.
Piotra, Starówka, kamienica Trzej Bracia. Tura objazdowa z uwzględnieniem
najciekawszych przykładów secesji. Zakwaterowanie w kurorcie JURMAŁA,
najbardziej ekskluzywnym wśród Krajów Bałtyckich. Zabudowa – to luksusowe
wille i hotele. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 4 – Śniadanie. Pobyt w kurorcie JURMAŁA. Hotel – SPA; położony niedaleko plaży,
w cichym zakątku. Możliwość zamówienia zabiegów odnowy biologicznej.
WYPOCZYNEK NAD MORZEM.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 5 – Śniadanie. Przejazd do WILNA. Zwiedzanie: Ostra Brama – msza św., Katedra
św. Stanisława, Park Zamkowy. Czas wolny na Starówce. Dalej – Ponary;
odwiedzenie miejsca kaźni 100 000 osób w czasie II wojny światowej, głównie
Polaków i Żydów. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 6 – Śniadanie. Dalsza część zwiedzania WILNA: kościół św. Piotra i Pawła, św. Jana,
cerkiew św. Trójcy. Kościoły: św. Ducha, kaplica Jezusa Miłosiernego , św. Teresy
i św. Anny oraz cmentarz na Rossie. Wypoczynek w hotelu.
Następnie przejazd do restauracji. Lokalna obiadokolacja.
Wieczór wieńczący wyjazd – z muzyką na żywo. Nocleg w hotelu.

Dzień 7 – Śniadanie. Przejazd do Polski. Zwiedzanie Sanktuarium w STUDZIENICZNEJ.
Rejs statkiem po Jeziorze Wigry. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie
pielgrzymki w godzinach wieczornych.

Koszt: 1600zł+200Euro
Zakwaterowanie: hotele ***; pokoje 2-3 osobowe z łazienką – 6 noclegów;
Transport: luksusowy autokar (klimatyzacja, WC, barek, wideo);
Wyżywienie: 6 śniadań (obfite, głównie w formie bufetu) i 6 obiadokolacji;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Zwiedzanie: opieka pilota, przewodników miejscowych oraz kapłana;
Bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu (m.in.: katedra w Rydze, cerkiew w Tallinie,
przewodnicy, opłaty wjazdowe do miast, opłaty klimatyczne, statek po J. Wigry)
- ZAWARTE W KOSZTACH.
Harmonogram wpłat: 600 zł do końca lutego, pozostała 1000 zł do końca czerwca 2019, Euro uiszczamy w autokarze.

