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 GIETRZWAŁD – ŚWIĘTA LIPKA – GIERŁOŻ – WILNO – TROKI – WIGRY – AUGUSTÓW – 
STUDZIENICZNA – SUPRAŚL – KRUSZYNIANY – SOKÓŁKA – BIAŁYSTOK – TYKOCIN – MALBORK – 

GDAŃSK – WESTERPLATTE – SOPOT  
 

 | TERMIN: 26.05 – 03.06.2022 r. 
 | CENA: 1050 EUR/os. – dla grupy 46 osób 

| CENA: 1090 EUR/os. – dla grupy 36 osób 
|  PROGRAM: 

Dzień 1:  PRZELOT DO POLSKI – GIETRZWAŁD  

O godzinie 10.00 spotykamy się na lotnisku w Frankfurcie. Oprawa biletowo-bagażowa. Planowany wylot do Polski o 
godzinie 12.30. Planowane lądowanie w Gdańsku o godzinie 14.00. Następnie udamy się do Gietrzwałdu, 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 roku. Nawiedzimy Bazylikę z 
cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, kapliczkę z figurką Matki Boskiej wybudowaną w miejscu objawień 
Maryi oraz cudowne źródełko. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 2:  ŚWIĘTA LIPKA – GIERŁOŻ – WILNO 

Rano śniadanie, po którym przejedziemy do Świętej Lipki, gdzie znajduje się jedno z najbardziej znanych w Polsce 
sanktuariów maryjnych którego początki sięgają XIV wieku. Świętolipska bazylika p.w. Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków późnego baroku  
w północnej Polsce. Wysłuchamy koncertu organowego. Następnie udamy się do Wilczego Szańca w Gierłoży. To 
znajdujące się w samym sercu Mazur ruiny kwatery głównej Adolfa Hitlera, porośnięte lasem. Całość stanowi 
zamaskowane miasteczko w lesie, w skład którego wchodziło 200 budynków. W tym miejscu dokonano również 
nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Po zakończeniu zwiedzania udamy się w stronę Litwy. Przejazd o hotelu  
w Wilnie. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 3:  WILNO 

Po śniadaniu zwiedzanie Wilna, stolicy Litwy, zwanej „małym Rzymem“, bo to największe miasto barokowe położone 
na północ od Alp. Na początku naszego spaceru nawiedzimy kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej z cudownym 
obrazem. Zobaczymy także klasztor Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym przebywała Siostra Faustyna, kiedy Pan 
Jezus podyktował jej słowa Koronki, a także kościół św. Piotra i Pawła i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy kościele 
św. Trójcy, gdzie znajduje się oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu Ufam Tobie”. Kolejno spacer po wileńskiej 
Starówce śladami polskiej historii, podczas którego zobaczymy plac ratuszowy, cerkiew św. Ducha, Bramę Bazyliańską. 
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Odwiedzimy także dom, w którym mieszkali: błogosławiony ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. siostry Faustyny i 
malarz profesor Eugeniusz Kazimirowski – autor obrazu z wizji św. siostry Faustyny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i 
nocleg. 

Dzień 4:  WILNO – TROKI  

Rano, 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 i wielu sławnych Polaków 
związanych z Wilnem. Następnie udamy się do Trok, które były stolicą Litwy aż do XIV wieku. Zobaczymy (z zewnątrz) 
gotycki zamek wzniesiony w XIV – XV wieku przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda, słynne 
karaimskie domy i nawiedzimy Trocką Bazylikę z cudownym obrazem Matki Bożej – najdroższą relikwię miasta. Obraz 
Matki Bożej Trockiej, to drugi, uhonorowany papieskimi koronami, po obrazie Jasnogórskim, wizerunek Maryi na 
terenach Rzeczpospolitej. Po zwiedzaniu udamy się na degustacje kybynów. Następnie powrót do hotelu. 
Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 5:  WIGRY – AUGUSTÓW – STUDZIENICZNA  

Rano, po śniadaniu powrót do Polski. Udamy się do pokamedulskiego zespół klasztoru w Wigrach, należący do 
najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków Suwalszczyzny. Jego historia sięga drugiej połowy XVII w., kiedy to  
z Włoch do Polski sprowadzono zakon kontemplacyjny kamedułów. Następnie udamy się do Augustowa, gdzie  
z przystani wypłyniemy w rejs statkiem po Jeziorze 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.VI.1999 r. nawiedził je najdostojniejszy pielgrzym – św. Jan Paweł II. Po 
zakończeniu zwiedzania udamy się na nocleg do Białegostoku. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 6:  SUPRAŚL – KRUSZYNIANY – SOKÓŁKA – BIAŁYSTOK 

Rano śniadanie, po którym udamy się do Supraśla. Zwiedzimy męski klasztor prawosławny – Monaster Zwiastowania 
Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa oraz pospacerujemy po supraskim centrum, które było tłem 
do filmowej trylogii Jacka Bromskiego „U Pana Boga za piecem”. Około południa w programie spotkanie z polskimi 
Tatarami w Kruszynianach, którzy zamieszkują te ziemie od kilkuset lat i którzy z otwartymi ramionami witają 
przyjezdnych i dzielą się swoją kulturą. Zobaczymy meczet oraz mizar, a także tatarską jurtę. Następnie pomodlimy się 
w kościele św. Antoniego w Sokółce. Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu i korporału na którym 
umieszczona jest Hostia, która zamieniła się w żywą tkankę mięśnia sercowego. Na zakończenie dnia udamy się na 
zwiedzanie Białegostoku, stolicy Podlasia. Podczas spaceru zobaczymy Park przy Pałacu Branickich dotrzemy do 
Archikatedry Białostockiej, gdzie znajduje się jeden z wielu obrazów Jezusa Miłosiernego, wymalowany z inicjatywny 
ks. Michała i do Bazyliki św. Rocha. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 7:  TYKOCIN – MALBORK – GDAŃSK 

Rano, po śniadaniu przejedziemy do Tykocina. To królewska miejscowość nazywana perłą baroku. Podczas spaceru 
zobaczymy Zamek Królewski wzniesiony przez króla Zygmunta Augusta, Kościół Trójcy Przenajświętszej, Rynek Miejski, 
Wielką Synagogę oraz pomnik hetmana Czarneckiego. Następnie udamy się do Malborka. To malownicze miasto 
położone nad Nogatem, znane na całym świecie z potężnego zamku krzyżackiego. Zamek w Malborku jest jedną  
z najwspanialszych średniowiecznych fortec w Europie. Przez niemal 150 lat ta potężna twierdza była siedzibą Zakonu 
Krzyżackiego. Od 1997 roku widnieje na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas pobytu zwiedzimy zamek  
i zapoznamy się z historią tego miasta, nieodłącznie związaną z obecnością Krzyżaków na terenach Polski. Po 
zakończeniu zwiedzania udamy się na nocleg do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 8:  GDAŃSK – WESTERPLATTE – SOPOT 

Po śniadaniu zwiedzanie Gdańska. Rozpoczniemy od placu Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz 
Bramą Stoczni Gdańskiej. Następnie nawiedzimy kościół św. Brygidy – bastion polskiej Solidarności. Dalej 
przejedziemy do centrum, gdzie podziwiać będziemy Drogę Królewską, ulicę Długą, Ratusz Głównego Miasta, Długi 
Targ: z Dworem Artusa, Fontanną Neptuna, Długie Pobrzeże z Żurawiem oraz ulicę Mariacką z Kościołem Mariackim. 
Następnie rejs statkiem na Westerplatte, gdzie pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża oddamy hołd żołnierzom 
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walczącym tu i na innych polach bitewnych II wojny światowej. Na zakończenie dnia krótki spacer w Sopocie. Czas 
wolny. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 9:  GDAŃSK OLIWA 

Rano, po śniadaniu przejazd do Bazyliki Archikatedralnej św. Trójcy, Najświętszej Marii Panny i św. Bernarda  
w Gdańsku Oliwie. To dawny kościół i klasztor cysterski znany na całym świecie ze swych osiemnastowiecznych 
Wielkich Organów. Następnie przejazd na lotnisko. Odprawa biletowo-bagażowa. Planowany wylot z Polski o godzinie 
14.45. Lądowanie we Frankfurcie o godzinie 16.25. Zakończenie pielgrzymki  

 
|  CENA ZAWIERA: 

• Przelot liniami Lufthansa na trasie Frankfurt – Gdańsk – Frankfurt, bagaż główny 23 kg, bagaż podręczny 8 kg, 
opłaty lotniskowe 

• przejazd autokarem na trasie pielgrzymki: klimatyzacja, WC, rozkładane fotele  

• 8 noclegów w hotelach 3*/ 4*, (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami) 

• wyżywienie 2 x dziennie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji 

• opiekę doświadczonego pilota 

• ubezpieczenie Signal Iduna: KL (30 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka 
chorób przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 

• przedstawiony program pielgrzymki 

• podatek VAT 
 
|  CENA NIE ZAWIERA: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek, taks klimatycznych, składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (łącznie ok. 180 – 185 EUR/os. – w 
zależności od liczebności grupy, płatne u pilota w autokarze). Podana kwota jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
W trakcie trwania sezonu ceny biletów wstępu zmieniają się dynamicznie, niezależnie od Orlando Travel).  

• napojów do obiadokolacji 

• dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych 
zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego 
zachorowaniem na COVID-19 (70 EUR/os.– płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę) 

• dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 

• wydatków własnych 

• świadczeń niewymienionych w ofercie 

• transferu na lotnisko we Frankfurcie 
 

|  WAŻNE INFORMACJE: 

1.  Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 

2.  Gwarantujemy rezerwację Mszy św. w szczególnych miejscach na trasie zwiedzania. 

3. Cena skalkulowana dla grupy 46 osób.  

4. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA 
NIE ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379). 

5. Uwaga! Prosimy mieć na uwadze, że warunki wjazdowe do danego kraju (m.in. obostrzenia z tytułu Covid-19) 
mogą ulegać zmianie. Aktualne dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-
podrozujacych. W przypadku konieczności wykonania testu/testów – jego/ich koszt i wykonanie leżą po stronie 
uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych do danego kraju nie stanowi podstawy do rezygnacji z wyjazdu. 

 


