Sanktuaria maryjne Polski

Trasa: Myslibórz - Licheń - Studzianna - Gostyń – Wrocław - Wambierzyce - Bardo Śląskie

Podróż autokarem

Dzień 1: Licheń
Msza Święta inaugurująca pielgrzymkę
przejazd do Lichenia do Sanktuarium Matki
Boskiej Licheńskiej - słynący z cudów wizerunek
Matki Bożej Licheńskiej znajduje się w głównym
ołtarzu bazyliki mniejszej w Licheniu Starym –
czas na modlitwę
przejazd do Studziennej gdzie stoi przepiękny
kościół - Sanktuarium Matki Bożej
Świętorodzinnej - z Cudownym Obrazem Matki
Bożej Świętorodzinnej
przejazd do Gostynia gdzie na jednym ze
wzgórz wznosi się monumentalna Bazylika a
przy niej kompleks zabudowań klasztornych.
Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej miejsce to od niepamiętnych czasów nazywane
jest Świętą Górą, a dziś przybywa tu wielu
turystów i pielgrzymów szukających wrażeń
artystycznych i przeżyć mistycznych - czas na
modlitwę;
przejazd do Wrocławia
zakwaterowanie w hotelu
obiadokolacja
wieczorny spacer po Wrocławiu – Ostrów
Tumski
nocleg

Dzień 2: Wrocław
śniadanie
zwiedzanie Panoramy Racławickiej - słynnego
arcydzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka
nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Starym Wielisławiu z cudowną figurką, którą
wyrzeźbił w 1274 r. mieszkaniec wioski,
szczególne łaski sprawiają, ze pielgrzymują tu
nie tylko Polacy, lecz również Czesi i Węgrzy –
czas na modlitwę
przyjazd do Polanicy Zdroju - Muzeum
Misyjne Zakonu Białych Sercanów podziwiać tu
można liczne eksponaty z podróży misyjnych, a
także przeźrocza
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Wambierzyce
śniadanie
Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Śnieżnej na
Górze Iglicznej w Międzygórzu - kopię figurki
słynnej Madonny z Mariazell przyniesiono tu,
gdy ziemię kłodzką włączono do Prus. Tu także
za wstawiennictwem Matki Bożej stwierdzono
liczne przypadki uzdrowień. Ze szczytu Iglicznej
roztacza się wspaniały widok na masyw
Śnieżnika;
spacer po Międzygórzu
przejazd do najpopularniejszego sanktuarium
tego regionu – Wambierzyc – „Śląskiej
Jerozolimy” zobaczymy tu Potok Cedron,
Kalwarię z 74 kaplicami i 7 bramami
wjazdowymi do miasta, wchodząc po 57
schodach, w monumentalnej bazylice ujrzymy
cudowną figurkę Matki Bożej Królowej Rodzin z
Jezusem, ponadto zabytkową szopkę składającą
się z 800 elementów, w tym ponad 300
ruchomych – czas na modlitwę
kaplica czaszek w Czermnej
przejazd do Polanicy
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Wambierzyce
śniadanie
czas wolny w uzdrowisku – pijalnia wód
przejazd do Barda Śląskiego modlitwa przed
wizerunkiem Matki Bożej Bardzkiej, której
cudowna figurka z XII wieku umieszczona jest w
głównym ołtarzu przepięknego, barokowego
kościoła. Zobaczymy liczne eksponaty
muzealne zgromadzone na terenie klasztoru, a
także przepiękną szopkę;
wyjazd w drogę powrotną

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

Cena nie objemuje
biletów wstępów - ok. 45 zł/os.
dopłat do pokojów 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

980 zł/os.

950 zł/os.

920 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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