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PIELGRZYMKA
WILNO – TROKI - KOWNO

Termin: 31.05 – 03.06.2019
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI:
Dzień 1: Wyjazd z ustalonego miejsca w godzinach wieczornych. Nocny przejazd do Wilna.
Dzień 2: Śniadanie Przyjazd na Litwę, do Wilna. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie
rozpoczniemy od kaplicy MB Ostrobramskiej, następnie przejdziemy do Cerkwi św. Ducha –
miejsca prawosławnych pielgrzymek do grobu Trzech Męczenników uznanych za świętych
(jedna z najpiękniejszych cerkwi w Wilnie). Klasztor oo. Bazylianów, i „Celę Konrada” gdzie
był więziony Adam Mickiewicz wraz z innymi filomatami, kościół św. Kazimierza – patrona
Litwy, Plac Ratuszowy, kamienicę Joanny Mickiewiczowej - ostatnie miejsce pobytu w Wilnie
Adama Mickiewicza. Zwiedzanie Uniwersytetu Wileńskiego. W trakcie zwiedzania Msza
święta. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Po śniadaniu dalsze zwiedzanie miasta: cmentarz na Rossie, gdzie
spoczywa wielu wybitnych Polaków, muzeum i pomnik A. Mickiewicza, kościół św. Piotra i
Pawła – „perła baroku”, Wzgórze Trzech Krzyży – ostatnie spojrzenie na panoramę starówki
wileńskiej. Przejazd do Trok - malowniczo położonego nad kilkoma jeziorkami miasteczka, z
pięknym zamkiem na wyspie. Zobaczymy Muzeum na zamku trockim, Kościół WNMP w
Trokach z cudownym obrazem Matki Boskiej Trockiej. W trakcie zwiedzania Msza święta.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Kolejno przejazd do Kowna – niegdyś stolicy
Litwy, dzisiaj nowoczesnego i dość bogatego miasta. Zwiedzanie rozpoczniemy od starówki
kowieńskiej, przepięknie położonej nad Niemnem, bogatej w wiele wspaniałych świątyń. Spacer
wśród gotyckich i renesansowych kamieniczek. Zobaczymy ratusz zwany ,,Białym Łabędziem” i
Dom Perkuna, symbol Kowna. Spacerując po mieście nie można pominąć zamku. Jego resztki
świadczą o długiej i burzliwej historii miasta. Udział we Mszy św. Wyjazd w drogę powrotną i
zakończenie wycieczki.

CENA:

780 zł/os.
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Cena zawiera:
• transport: przejazd komfortowym autokarem (WC, DVD, klimatyzacja);
• zakwaterowanie: 2 noclegi w Wilnie (pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami)
• wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• opiekę pilota na całej trasie wycieczki;
• ubezpieczenie KL (koszty leczenia) i CP (leczenie chorób przewlekłych) 15 000
Euro, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15 000 zł, oraz bagaż 1000 zł
SIGNAL IDUNA Polska S.A. za granicą
• opłaty za przewodników lokalnych w Wilnie, Trokach i Kownie
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• rezerwacje Mszy świętych

Opcjonalnie: Degustacja potrawy karaimskiej w Trokach:
po 2 kibiny/osobę (pierogi pieczone z mięsem) + rosół cienki – dopłata 5
euro/osobę

Istnieje możliwość zorganizowania rejsu po jeziorach trockich.
Rejs trwa ok.1 godziny. Statek pływa dookoła zamku na wyspie, również
blisko Pałacu Tyszkiewiczów - dopłata 7 euro/os.

Przedstawiona oferta jest jedynie propozycją cenową i nie stanowi umowy w rozumieniu prawa handlowego.
Wszelkie niezbędne rezerwacje zostaną dokonane po podpisaniu umowy.
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