PIELGRZYMKA, KTÓRA MOŻE ZMIENIĆ TWOJE ŻYCIE!

Z WIZYTĄ U MATKI BOŻEJ MIŁOSIERNEJ I CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO W WILNIE
OSTRA BRAMA - miejsce modlitwy i cudów; WILNO - miasto wieszczów; TROKI - urzekające krajobrazy

TERMIN: 3-6.10.2019
1 DZIEŃ
- Godz. 06.00 zbiórka uczestników, spotkanie z pilotem i odjazd autokaru; Przejazd do Supraśla. Zwiedzanie. Przejazd do Sokółki do sanktuarium cudu
eucharystycznego w kościele św. Antoniego Padewskiego. Msza Święta. Przejazd w stronę Augustowa. Obiad. Popołudniu wizyta w klasztorze Kamedułów
w Wigrach. Nocleg w 3* hotelu. Ognisko.
2 DZIEŃ
- Po śniadaniu wyjazd w stronę granicy.
- Około godziny 13.00 przyjazd do Wilna. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Zwiedzanie Starego Miasta, którego niesamowitą wartość doceniło w 1994
roku UNESCO wpisując je na listę światowego dziedzictwa. Wilno stanowi ważny punkt tzw. Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. W mieście znajduje
się ponad 40 zabytkowych kościołów. Wizytę na starówce rozpoczynamy od kaplicy z cudownym obrazem Matki Bożej Miłosiernej w Ostrej Bramie, gdzie
zostanie odprawiona Msza Święta dla naszej grupy.

- Zakwaterowanie w 3* hotelu.
- regionalna obiadokolacja,
Następnie zapraszamy Państwa na specialnie
przygotowany program „WIESZCZE
WIECZOROWĄ PORĄ...“ Przybliżymy
Państwu wileńskie epizody z życia Adama
Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego.

3 DZIEŃ
- śniadanie (8.00 - 09.00),
- dalsze zwiedzanie Wilna: Katedra, Muzeum Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński,
- Msza Święta w kaplicy przy obrazie Chrystusa Miłosiernego,
- wjazd na punkt widokowy – Górę Trzykrzyską,
- wizyta w domu Św. Siostry Faustyny,
- dalsze zwiedzanie Wilna: Kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu, wizyta na cmentarzu na Rossie
- Wizyta w hospicjum, na terenie którego znajduje się cela, w której namalowany został obraz Jezusa Miłosiernego.
- obiadokolacja, powrót do hotelu
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4 DZIEŃ
- po śniadaniu spacer w najpiękniejszym parku w mieście - Belmont,
- przejazd do zamku na wyspie w Trokach i zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich nad jeziorem Galve,
- lunch: degustacja kibinów (pierogi karaimskich).

- Msza Święta w Studziennicznej
- obiadokolacja w Augustowie lub Sejnach,
- powrót około godziny 22.00

CENA: 800 PLN (grupa 54-56 uczestników + ksiądz); dopłata w autokarze + 30 PLN przy grupie (50-53 uczestników + ksiądz)
780 PLN (grupa 60-62 uczestników + ksiądz),
Cena obejmuje::
Zakwaterowanie: nocleg w komfortowym 3* hotelach w centrum Wilna i w Wigrach, w pokojach 2 osobowych (dopłata do pokoju 1-os. 350 PLN)
Wyżywienie: śniadania, 2 lunche, 4 obiadokolacje,
Usługi dodatkowe: program animacyjny „Wieszcze Wieczorową Porą”,
Transport: autokar LUX
Opieka: pilot i przewodnik lokalny,
Ubezpieczenie: od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdrowotne,
Zestawy słuchawkowe na zwiedzanie (zasięg do 200 m),
Dodatkowo płatne:
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - Zamek w Trokach (8 EUR), Muzeum Mickiewicza (2 EUR)

Szanowni Państwo,
Pragniemy podzielić się z Państwem świadectwem naszego życia, w którym jest tak wiele cudownych zdarzeń. Przypisujemy je opiece Matki
Bożej Ostrobramskiej (dniu 28.10.2011 złożyliśmy przysięgę małżeńską w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie). W siódmą rocznicę
naszego ślubu, chcieliśmy zorganizować pielgrzymkę do Wilna, aby opowiedzieć Państwu o cudownych zdarzeniach, jakich doświadczyliśmy
za sprawą wstawiennictwa Matki Bożej Ostrobramskiej i poprzez wspólną modlitwę podziękować, za tak wiele łask, które otrzymaliśmy.
Podczas wyjazdu gwarantujemy wysoką jakość obsługi, wynikającą z naszego długoletniego doświadczenia w organizacji pielgrzymek
(komfortowy autokar i hotel, profesjonalną opiekę zawodowego przewodnika specjalizującego się w obsłudze grup pielgrzymkowych).
Jednocześnie zapewniamy, że nie organizujemy tego wyjazdu komercyjnie (cena pielgrzymki pokrywa jedynie koszty organizacji).
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, a także wypoczynku. Zapewniamy, ze swojej strony, że dołożymy wszelkim starań, aby był to
niezapomniany wyjazd.
Z wyrazami szacunku

Nadia i Jacek Drążkiewicz – właściciele biura podróży „WYCIECZKI Z NAMI”
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