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DZIEŃ 1: SOKÓŁKA, ŚWIĘTA WODA
We wczesnych godzinach porannych zbiórka uczestników pielgrzymki na wyznaczonym parkingu. Pakowanie bagaży do autokaru,
rozpoczęcie pielgrzymki. Przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie, gdzie znajduje się cudowny wizerunek
Matki Bożej Bolesnej, oraz cudowne źródło. W 1997 przy Sanktuarium powstała Góra Krzyży, Pomnik III Tysiąclecia. Sanktuarium
odwiedzają licznie chrześcijanie obrządku rzymsko - katolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego. Następnie przejazd do
Sokółki, gdzie nawiedzimy Kościół Św. Antoniego – miejsce, gdzie miał miejsce domniemany cud eucharystyczny - jedyny tego
rodzaju w dziejach Kościoła w Polsce. Modlitwa i adoracja wystawionej na widok publiczny cząstki Ciała Pańskiego.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: AUGUSTÓW, STUDZIENICZNA, WIGRY
Po śniadaniu przejazd do Augustowa, gdzie zobaczymy Bazylikę Mniejszą Najświętszego Serca Pana Jezusa, przed którą 9 grudnia
2012 odsłonięto kamień z tablicą pamiątkową i marmurowym krzyżem upamiętniający ofiary katastrofy w Smoleńsku. Następnie
nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej – Matki Kościoła w Studzienicznej . Cechy charakterystyczne tego miejsca
to: słynący łaskami obraz, piękno przyrody i cisza pustelni sprzyjająca zadumie i refleksji. 9 czerwca 1999 nawiedził je
najdostojniejszy pielgrzym, św. Jan Paweł II. Po południu odwiedzimy pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach, należący do
najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków Suwalszczyzny. Ojców kamedułów nad Wigry sprowadził król Jan Kazimierz w 1667.
Usytuowany na Półwyspie klasztor był dla Ojca Świętego Jana Pawła II miejscem odpoczynku podczas kilkudniowej pielgrzymki po
Polsce w czerwcu 1999 roku. Rejs statkiem Kameduła po jeziorze Wigry. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3: WILNO
Po śniadaniu przejazd do Wilna - Stolicy Kultury Europejskiej w 2009. Zwiedzimy Stare Miasto-jedno z najpiękniejszych i
największych w Europie, od 1994 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 zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
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DZIEŃ 4: WILNO, TROKI
Po śniadaniu przejedziemy na Cmentarz na Rossie nazywany wileńskimi Powązkami. Jest to jedna z czterech polskich nekropolii
narodowych. Pochowano tam żołnierzy poległych w walkach o Wilno w latach 1919, 1920, 1939, 1944 i wielu sławnych Polaków
związanych z Wilnem. Najważniejszy grób Rossy, przykryty płytą z czarnego wołyńskiego granitu, to mauzoleum „Matka i Serce
Syna” - spoczywa w nim serce Marszałka Józefa Piłsudskiego u stóp trumny ze szczątkami Jego Matki. Potem z Góry Trzech Krzyży
podziwiać będziemy przepiękną panoramę starówki wileńskiej. Następnie przejedziemy 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 w nim zmarł. Zdegustujemy kybyny – karaimskie pierogi, które są specjałem regionalnej kuchni. Po zwiedzaniu
udamy się w stronę Polski. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5: ŚW. LIPKA, GIETRZWAŁD
Po śniadaniu przejedziemy do Św. Lipki, gdzie znajduje się jedno z najbardziej znanych w Polsce sanktuariów maryjnych którego
początki sięgają XIV-w. Świętolipska bazylika p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wraz z obejściem krużgankowym i
klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków późnego baroku w północnej Polsce. Jeśli czas pozwoli wysłuchamy koncertu
organowego, który ma miejsce każdego dnia w Świętej Lipce. Następnie przejazd do Sanktuarium w Gietrzwałdzie, gdzie miały
miejsce objawienia maryjne, jedyne na ziemiach polskich oficjalnie uznane przez władzę kościelną. Objawienia miały miejsce 19
lat po objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Nawiedzimy Bazylikę z cudownym obrazem Matki
Bożej z Dzieciątkiem, kapliczkę z figurką Matki Boskiej wybudowaną w miejscu Objawień Maryi oraz cudowne źródełko. Powrót w
późnych godzinach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.

Termin i cena – DO USTALENIA
CENA ZAWIERA:
 Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek – płatny we własnym zakresie, rozkładane fotele, wc);
 4 noclegi w hotelach **/*** (pokoje 2 – osobowe z łazienkami) – istnieje możliwość zakwaterowanie w pokojach 3 –
osobowych;
 Wyżywienie 2 x dziennie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje;
 Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: KL (10 000 EUR) i NNW (7 000 PLN);
 Opiekę polskojęzycznego pilota;
 Podatek VAT;
 Program zwiedzania.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, kybynów w Trokach (ok. 200 zł / osobę –
płatne u pilota w autokarze i rozliczane na koniec pielgrzymki), dopłaty do pokoju 1-osobowego, dodatkowego ubezpieczenia od
kosztów rezygnacji, świadczeń niewymienionych w cenie.

Każdego dnia pielgrzymki zostanie odprawiona w miejscu szczególnym Msza Święta.
B.P. ORLANDO PIELGRZYMKI ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.
PROSIMY O ZABRANIE WAŻANEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI.

