Litwa - Szlakiem św. Jana Pawła II

Jan Paweł II odbył pielgrzymkę na Litwę 4 – 8
września 1993 roku, pielgrzymka ta przybliża
miejsca, które odwiedził.
Podróż autokarem

Dzień 1: Wilno, Troki

Msza Święta inaugurująca pielgrzymkę
nocny przejazd na Litwę
zwiedzanie Wilna z przewodnikiem:
Wileńska Archikatedra, Bazylika i kaplica św.
Kazimierza
Kościół św. Ducha i Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego
Ostra Brama z obrazem Matki Boskiej
Ostrobramskiej, Kościół św. Teresy
Kalwaria Wileńska
Kościół w Trokach p.w. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny z cudownym
obrazem Matki Bożej
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Szawle, Szydłów - najsławniejsze miejsca pielgrzymkowe Litwy
śniadanie
Szawle - ze słynną Górą Krzyży - jedno z
najbardziej znanych symboli katolickiej
Litwy, przyciągających rzesze pielgrzymów z
całego świata. Krzyże na tym wzgórzu w
kształcie siodła zaczęto stawiać po
stłumieniu litewskiego powstania
wyzwoleńczego w 1831 r.
Szydłów - „Częstochowa Żmudzka" - jest
dziś jednym z najważniejszych centrów
pielgrzymkowych na Litwie, słynącym z
najstarszej tradycji świętowania odpustów
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To
tutaj wierni w odpowiedzi na prośbę
Najświętszej Maryi Panny, by wielbić Jej
Syna, modlą się o zdrowie fizyczne i
duchowe. Częste są nawrócenia, zaś
przybywający do Szydłowa doświadczają
również odnowy duchowej;
zespół kościelno – klasztorny w
Cytowianach
obiadokolacja
nocleg w Wilnie

Dzień 3: Kowno, Pożajść, Piwoszuny
śniadanie
przejazd do Kowna:
Katedra Kowieńska Św. Piotra i Pawła
Kościół Zmartwychwstania Chrystusa
Klasztor w Pożajściu – największy zespół
klasztorny na Litwie - tragiczne losy
i obecne odrodzenie
Kościół w Piwoszunach
wyjazd w drogę powrotną do Polski

Cena objemuje

Cena nie objemuje

2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
2 śniadania , 2 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, GFT
transport – wygodny autokar cała trasa
wycieczki

biletów wstępów ok. 50 zł/os.
dopłat do pokojów 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

900 zł/os.

870 zł/os.

840 zł/os.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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