Biuro Podróży VERO TRAVEL
ul. Krakowska 37, 45-075 Opole
tel. 77 454 45 69,
biuro@verotravel.pl
www.verotravel.pl

Prawdziwe Podróże

SZLAKIEM NAJPIĘKNIEJSZYCH SANKTUARIÓW
WSCHODNIEJ POLSKI
Termin: 26-31.07.2022

1320 PLN/os.

przy grupie 45 os.

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI

1 dzień (wtorek 26.07.2022):
Wyjazd z ustalonego miejsca w godzinach porannych, Przejazd do RADECZNICY nazywanej „Częstochową
Lubelszczyzny”. Wizyta w Sanktuarium i Bazylice św. Antoniego - Klasztorze OO. Bernardynów. Historia kultu Św.
Antoniego sięga XVII w., kiedy to ten Święty objawił się ubogiemu mieszkańcowi Radecznicy o imieniu Szymon. W
trakcie objawień Św. Antoni prosił, by w tym miejscu wzniesiono świątynię ku jego czci... i tak też się stało. Po
modlitwie i chwili zadumy przejazd do ZAMOŚCIA miasta Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Polska
renesansowa perła architektury, uhonorowana tytułem jednego z 7 cudów Polski. Zwiedzanie miasta: Rynek Wielki
z Ratuszem, Kamienice Ormiańskie, Akademia i Pałac Zamojskich, Dawna Bożnica, Katedra, Park Miejski. Po
zwiedzaniu przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień (środa 27.07.2022):
Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu. Przejazd do KRASNOBRODU- nawiedzenie Sanktuarium Maryjnegoświątyni z cudownym obrazem, która jest najważniejszym sanktuarium diecezji zamojsko- lubaczowskiej. Chwila
zadumy i indywidualnej modlitwy. Msza święta. Następnie przejazd do LUBLINA, jednego z najstarszych miast
Polski, w którym zachowały się pamiątki z różnych epok. Zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto z zabytkowymi
kamieniczkami, Bramy Krakowska i Grodzka, Zamek Lubelski – najbardziej rozpoznawalny symbol architektoniczny
miasta. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg,
3 dzień (czwartek 28.07.2022):
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do WĄWOLNICY, nawiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej
Kębelskiej. Następnie przejazd do KAZIMIERZA DOLNEGO perełki polskiego renesansu. Spacer po Rynku, wśród
malowniczych kamieniczek. Spacer po małym i dużym rynku, oraz wzdłuż ulicy Senatorskiej. Wizyta w kościele
Farnym św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, w którym znajdują się jedne z najstarszych w Polsce organów w
modrzewiowej oprawie. Spacer bulwarami wzdłuż Wisły, gdzie stanęło kilkadziesiąt murowanych spichlerzy. Wizyta
na Górze Trzech Krzyży, która od wielu lat była inspiracją dla artystów i malarzy. Czas na spróbowanie słynnych
kazimierzowskich kogutów, legendy o których usłyszymy w trakcie zwiedzania. Spacer pośród licznych galerii
malarskich i kramów z rękodziełem. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
4 dzień (piątek 29.07.2022):
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wizyta w KODNIU, urokliwej miejscowości na Podlasiu, która słynie z
najcenniejszej Bazyliki Św. Anny z cudownym obrazem Madonny Kodeńskiej. Msza Św. Przejazd do LEŚNEJ
PODLASKIEJ - nawiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej, nad którym opiekę sprawują Ojcowie Paulini.
Poznamy historię dwóch pastuszków, którzy wypasając swoje bydło spostrzegli zawieszony na drzewie dzikie
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gruszy niezwykły kamienny wizerunek Matki Bożej. Chwila zadumy i indywidualnej modlitwy. Przejazd do hotelu na
obiadokolację i nocleg.
5 dzień (sobota 30.07.2022):
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd WARSZAWY na Żoliborz - nawiedzenie kościoła św. Stanisława
Kostki. Udział we Mszy św. Modlitwa przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i wizyta w muzeum. Następnie spacer z
przewodnikiem lokalnym, który przybliży nam historię stolicy. Być może nie wszyscy wiedzą, że w Warszawie
możemy zobaczyć więcej niż jeden pomnik syrenki - opiekunki i symbolu miasta? Jeden z nich znajduje się na Rynku
Starego Miasta, drugi natomiast ustawiono w pobliżu mostu Świętokrzyskiego. Inne wizerunki pół kobiety, pół ryby
można spotkać na terenie całego miasta... kto wie, być może spacerując warszawską Starówką czy Placem
Zamkowym uda nam się je odnaleźć?! (Na trasie spaceru m.in. Barbakan i mury obronne, Rynek Starego Miasta,
Bazylika Archikatedralna, Zamek Królewski, archikatedra św. Jana, modlitwa przy grobie bł. kardynała Stefana
Wyszyńskiego, sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej - Patronki Warszawy). Po zwiedzaniu zakwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja i nocleg.
6 dzień (niedziela 31.07.2022):
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do NIEPOKALANOWA. Zapoznanie się z historią sanktuarium,
nawiedzenie miejsc związanych z życiem i działalnością św. Maksymiliana. Udział we Mszy św. na zakończenie
wspólnego pielgrzymowania. Kolejno przejazd do SZYMANOWA, nawiedzenie Sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny Jazłowieckiej, gdzie zobaczymy cudowny posąg Niepokalanej. W drodze powrotnej obiad. Powrót i
zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA
transport autokarem na całej trasie pielgrzymki,
zakwaterowanie 5 noclegów w hotelach / pensjonatach / domach pielgrzyma,
wyżywienie 5 śniadań, 5 obiadokolacji, obiad w drodze powrotnej,
opiekę pilota na całej trasie pielgrzymki,
opiekę duchową kapłana,
rezerwacje Mszy św.,
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy.

CENA NIE ZAWIERA
opieki lokalnych przewodników, opłaty za audio guide, ofiary na kościół - łącznie ok. 90 zł/os.

UWAGI
- w związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 wszystkie atrakcje i punkty programu będą realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS. Jeżeli
jakikolwiek z punktów programu będzie niemożliwy do zrealizowania grupa w miarę możliwości otrzyma świadczenie zastępcze.
- w przypadku zaostrzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 uniemożliwiających organizację wycieczki zastrzegamy sobie prawo do anulacji
imprezy turystycznej.

