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SANKTUARIA POLSKI WSCHODNIEJ
KALWARIA PACŁAWSKA – RADRUŻ – NOWINY HORYNIECKIE – TOMASZÓW LUBELSKI – ZAMOŚĆ
– HORODŁO – WŁODAWA – ROMANÓW – JABŁECZNA – KODEŃ – JANÓW PODLASKI –
DROHICZYN – GRABARKA – SAKI – BIAŁYSTOK – ŚW. WODA – SUPRAŚL – KRUSZYNIANY –
SOKÓŁKA – AUGUSTÓW – STUDZIENICZNA – WIGRY – ŚW. LIPKA – GIETRZWAŁD – LEŻAJSK

Dzień 1: KALWARIA PACŁAWSKA – RADRUŻ – NOWINY HORYNIECKIE – TOMASZÓW LUBELSKI
We wczesnych godzinach spotykamy się w wyznaczonym miejscu, wyjazd w kierunku wschodniej granicy. Na początku naszej
pielgrzymki pokłonimy się Matce Bożej w Kalwarii Pacławskiej i nawiedzimy Sanktuarium Męki Pańskiej. Około południa udamy
się do Radruża, gdzie znajduje się przepiękna cerkiew obronna św. Paraskewy (UNESCO), malowniczo położona nad granicą
ukraińską. Następnie przejedziemy do Nowin Horynieckich, nazwanych „Polską Fatimą”. Tu znajduje się kaplica MB Fatimskiej
oraz źródełko o leczniczych właściwościach. Po południu dotrzemy do Tomaszowa Lubelskiego, aby nawiedzić Sanktuarium MB
Szkaplerznej z Jej cudownym obrazem. Wieczorem przyjedziemy w okolice Zamościa. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2: ZAMOŚĆ – HORODŁO – WŁODAWA – ROMANÓW – JABŁECZNA
Rano, po śniadaniu zwiedzimy Zamość – miasto hetmana Zamojskiego. Tu zobaczymy katedrę, ratusz, rynek oraz Pałac
Zamoyskich (z zewnątrz). Z Zamościa drogą biegnącą wzdłuż Bugu udamy się w kierunku Kodnia. Po drodze zatrzymamy się w
Horodle – gdzie podpisano Unię Horodelską w 1413 r. Następnie postój we Włodawie – „Mieście Trzech Kultur”: katolickiej,
prawosławnej i żydowskiej oraz w Romanowie, w muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, urządzonym w jego rodzinnym
dworze. Na zakończenie dnia zwiedzimy Jabłeczną - Monaster Św. Onufrego - najstarszy prawosławny klasztor na ziemiach
polskich. Wieczorem przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: KODEŃ – JANÓW PODLASKI – DROHICZYN – GRABARKA – SAKI
Rano śniadanie. Dzień zaczniemy od nawiedzenia Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia w Kodniu. Po wizycie w
sanktuarium zwiedzimy stadninę koni w Janowie Podlaskim - najstarszą i najsłynniejszą stadninę koni w Polsce. Następnie
przejedziemy do Drohiczyna – sławnego nadbużańskiego grodu. Spacer po miasteczku. Po południu przejedziemy na Świętą Górę
Grabarkę – gdzie zwiedzimy prawosławny żeński monaster św. Marii i Marty, na której w XVII w. objawiła się Bogarodzica. Na
zakończenie dnia w drodze do Białegostoku zatrzymamy się w Sakach, gdzie nawiedzimy malutką cerkiew św. Dymitra.
Wieczorem przejedziemy na obiadokolację i nocleg.

Biuro Podróży ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o.
32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 D
Tel./Fax: +48 12 276 24 39, kom. +48 791 110 721
www.orlando.com.pl, orlando@orlando.com.pl
NIP: 944-20-64-651, REGON: 351384359, KRS: 0000118138
Raiffeisen Bank nr rach.: 25 1750 1048 0000 0000 0259 1863

Dzień 4: BIAŁYSTOK – ŚWIĘTA WODA – SUPRAŚL – KRUSZYNIANY – SOKÓŁKA
Rano, po śniadaniu przejedziemy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, by pomodlić się przy grobie Bł. Michała
Sopoćki – duchowego przewodnika św. Faustyny. Potem zobaczymy pobliskie Sanktuarium Święta Woda, gdzie znajduje się
kościół Matki Bożej Bolesnej, a także polska Góra Krzyży. Dalej przejedziemy do Supraśla, aby zwiedzić prawosławny monaster
Zwiastowania NMP z cudowną ikoną Supraskiej Bogarodzicy. Z Supraśla udamy się do Kruszynian. To egzotyczne miejsce
związane jest z polskimi Tatarami, gdzie mieszkają do dziś. Zobaczymy tatarski meczet, mizar, a także tatarską jurtę. W drodze do
hotelu zatrzymamy się w Sokółce, gdzie miał miejsce cud eucharystyczny - jedyny tego rodzaju w dziejach Kościoła w Polsce.
Modlitwa i adoracja wystawionej na widok publiczny cząstki Ciała Pańskiego. Wieczorem przyjedziemy do hotelu.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5: AUGUSTÓW – STUDZIENICZNA – WIGRY – ŚW. LIPKA
Rano śniadanie. Następnie statkiem przez Jezioro Necko popłyniemy do 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. Na koniec
dnia przejedziemy do Św. Lipki. Świętolipska bazylika p.w. Nawiedzenia NMP wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem jest
jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce. Wysłuchamy koncertu organowego i udamy się do hotelu w
okolicach Kętrzyna. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6: GIETRZWAŁD – LEŻAJSK
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Sanktuarium w Gietrzwałdzie, gdzie miały miejsce objawienia maryjne, jedyne na ziemiach
polskich, oficjalnie uznane przez władzę kościelną. Nawiedzimy bazylikę z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem,
kapliczkę wybudowaną w miejscu Objawień Maryi oraz cudowne źródełko. Następnie udamy się do Leżajska, gdzie pokłonimy się
przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Nawiedzimy bazylikę Zwiastowania NMP i obejrzymy słynne organy, znane ze swoich
wspaniałych dźwięków w całej Europie. Po zwiedzaniu udamy się w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w godzinach
późno wieczornych.
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ŚWIADCZENIA:
Transport komfortowym autokarem (wyposażony w: klimatyzację, rozkładane fotele, barek, wc);
5 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 – osobowe z łazienkami);
Wyżywienie 2 razy dziennie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji;
Ubezpieczenie: KL, NNW, choroby przewlekłe;
Opieka doświadczonego pilota;
podatek Vat.
Uwagi:
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, taksy klimatycznej, słuchawek podczas
zwiedzania (kwota dodatkowa podana podczas kalkulacji programu, płatna u pilota w autokarze), napojów do obiadokolacji,
dopłaty do pokoju jednoosobowego, dodatkowych ubezpieczeń, świadczeń niewymienionych w ofercie.
B.P. „ORLANDO TRAVEL” ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.

