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SZLAKIEM NIDERLANDZKICH SANKTUARIÓW
Niemcy – Belgia – Holandia

Akwizgran – sanktuarium w Banneux – Brugia – Gandawa – Bruksela –
Antwerpia – Rotterdam – Haga – Scheveningen – Amsterdam

Termin: 1 – 7.07.2019

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI:
Dzień 1 (01.07, poniedziałek): Udział we Mszy św. na rozpoczęcie spólnego pielgrzymowania
w sanktuarium M.B. z Lourdes w Rudzie Śląskiej Kochłowicach. Wyjazd z ustalonego miejsca
w godzinach wieczornych. Nocny przejazd na teren Niemiec. Postoje co 3, 4 godziny zgodnie
z rozkładem pracy kierowców. 

Dzień 2 (02.07, wtorek): Śniadanie we własnym zakresie. W godzinach porannych przyjazd do
AKWIZGRANU -  najbardziej  wysuniętego  na  zachód  niemieckiego  miasta.  Nawiedzenie
Katedry pod wezwaniem św. Marii, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przez
600  lat  była  ona  miejscem  koronacji  władców  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  Narodu
Niemieckiego.  Jej  najstarszą  część  stanowi  dawna  kaplica  pałacowa  Karola  Wielkiego,
gotyckie  prezbiterium  jest  miejscem  spoczynku  Karola  Wielkiego,  ale  pełni  dziś  przede
wszystkim  funkcję  wielkiego  sanktuarium  z  czterema  najwyższej  wagi  relikwiami:  suknią
Najświętszej  Marii  Panny,  pieluszkami  Dzieciątka  Jezus,  przepaską,  którą  owinięto  biodra
ukrzyżowanego  Jezusa,  oraz  chustą,  którą  owinięto  ściętą  głowę  Jana  Chrzciciela.  Po
zwiedzaniu Katedry spacer po wąskich uliczkach Starego Miasta: rynek, wraz z imponującym
ratuszem, zbudowanym w 1350 roku, klimatyczne knajpki i sklepy ze słodyczami, z których
słynie  miasto.  Po  zwiedzaniu  przejazd  do  Belgii,  do  BANNEUX,  -  belgijskiego  Lourdes  -
niewielkiej  miejscowości  znanej  głównie z  Sanktuarium Matki  Bożej  Ubogich,  które stanowi
obecnie jeden z ważniejszych ośrodków kultu maryjnego w Belgii. Pierwsze objawienie miało tu
miejsce  15  stycznia  1933  roku.  Maryja  ukazała  się  wtedy  jedenastoletniej  Mariette  Beco,
dokładnie w dniu 75 rocznicy objawień w Lourdes.  W miejscu objawienia wytrysnęło także
źródełko,  które  w  późniejszym  czasie  stało  się  miejscem  wielu  cudów.  W  skład  całego
kompleksu sakralnego wchodzą m. in.  Kapliczka Objawień,  kaplica św. Michała Archanioła,
Kaplica  Posłannictwa,  kościół  Dziewicy  Ubogich,  Droga  Krzyżowa,  dzwonnica  Konrada
Adenauera  oraz  cudowne  źródełko.  Zwiedzanie  sanktuarium  oraz  msza  święta.
Zakwaterowanie w domu pielgrzyma, obiadokolacja, odpoczynek i nocleg.

Dzień 3 (03.07, środa): Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do BRUGII, zwanej flamandzką
Wenecją z powodu obfitości kanałów w historycznej części miasta. Spacer uliczkami Starego
Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Begijnhof, Szpital św. Jana,
Plac Burg z gotyckim ratuszem i Rynek z dzwonicą i Sukiennicami. Nawiedzenie XII-wiecznej
Bazyliki Świętej Krwi z relikwią fragmentu tkaniny zabarwionej krwią Jezusa Chrystusa oraz
kościoła Najświętszej Marii Panny z rzeźbą  Michała Anioła Madonna z Brugii. Msza Święta.
Kolejno przejazd do GANDAWY. Spacer po Starym Mieście z Katedrą św. Bawona, w której
znajduje  się  jedno  z  najbardziej  znanych  dzieł  malarstwa  zachodniego,  uznawane  za
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najwybitniejsze  dzieło  gotyckiego  malarstwa  flamandzkiego  –  Ołtarz  Baranka  Mistycznego
Huberta i Jana van Eyck. Po zwiedzaniu przejazd w okolice Brukseli na obiadokolację i nocleg.

Dzień 4 (04.07, czwartek): Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd na zwiedzanie BRUKSELI:
Park Pięćdziesięciolecia z Łukiem Triumfalnym, Rondo Schumana i budynki Unii Europejskiej.
Przejazd w kierunku centralnej części miasta, zwiedzanie: Katedra św. Michała i św. Guduli,
Kościół Notre-Dame du Sablon,  Pałac królewski, Wzgórze Sztuki i Grand Place – brukselski
rynek z pięknym ratuszem i barokowymi cechowymi kamieniczkami. W programie również dwa
słynne brukselskie pomniki-fontanny: Manneken Pis i  Janneke Pis. Po południu przejazd do
ANTWERPII. Spacer po mieście, zwiedzanie m. in. Katedry Najświętszej Marii Panny, będącej
jedną z najwyższych budowli sakralnych na świecie, Grote Markt z renesansowym ratuszem
i  XVI-wiecznymi  bogato  zdobionymi  kamieniczkami,  Zamku  Hett  Steen  z  XII  wieku,
najstarszego budynku w mieście. Po zwiedzaniu przejazd na obiadokolację i 3 nocleg w okolice
Rotterdamu.

Dzień 5 (05.07, piątek): Śniadanie, przejazd przez ROTTERDAM - duże, nowoczesne miasto
portowe  Holandii.  Przejazd  ulicami  miasta,  dla  chętnych  wizyta  na  Euromaszcie,  najwyżej
położonej  platformie  widokowej  w  Holandii.  Kolejno  przejazd  do  HAGI –  siedziby
holenderskiego  rządu,  parlamentu  i  rodziny  królewskiej.  Zwiedzanie-  Binnenhof  (Domy
Parlamentu),  Pałac  Pokoju.  Wizyta  w  Madurodam,  czyli  parku  "Holandia  w  miniaturze".
Przejazd  do  Scheveningen,  nadmorskiej  dzielnicy  Hagi.  Czas  wolny  nad  morzem.
Obiadokolacja. Przejazd do hotelu zakwaterowanie i 4 nocleg.

Dzień  6  (06.07,  sobota):  Śniadanie.  Przejazd  i  zwiedzanie  Zaanse  Schans  –  skansenu
wiatraków koło Amsterdamu oraz wizyta na farmie serowej (możliwość zakupu prawdziwych
holenderskich  serów).  Przejazd  do  AMSTERDAMU.  Msza  św.  w  bazylice  mniejszej  św.
Mikołaja. Spacer uliczkami miasta, wizyta na targu kwiatowym na kanale Singel, Plac Dam z
Pałacem  Królewskim  i  Nationaal  Monument  –  pomnikiem  upamiętniającym  wyzwolenie
Amsterdamu spod okupacji niemieckiej w 1944 roku, wiecznie tłoczna ulica Damrak, kościoły
Oude Kerk  i  Nieuwe Kerk,  Magere Brug –  Chudy Most  (XVII  wiek)  –  najsłynniejszy  most
Amsterdamu.  Zobaczymy  też  jeden  z  kilku  ukrytych  kościołów:  Muzeum-Kościół  Nasz
Umiłowany  Pan  na  Poddaszu  (Museum Ons’ Lieve  Heer  op  Solder),  zwany  kościołem na
strychu.  Kolejno  wizyta  w  szlifierni  diamentów  z  możliwością  zakupów.  Rejs  po  kanałach
Amsterdamu i Czas wolny. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem wyjazd w kierunku Polski.

Dzień 7 (07.07, niedziela): Powrót do Polski około południa i zakończenie pielgrzymki.

CENA: 1760 zł (przy grupie min. 40-45 osób płacących)           

Cena zawiera:
• transport przejazd komfortowym autokarem (WC, DVD, klimatyzacja);
• zakwaterowanie 4  noclegi,  w  tym:  1  nocleg  w  domu  pielgrzyma w  Banneux,

1  nocleg  w  hotelu  w  okolicy  Brukseli,  2  noclegi  w  hotelu  w  okolicy  Rotterdamu
(pokoje 2, 3- os. z łazienkami);

• wyżywienie 2 x dziennie (4 śniadania, 5 obiadokolacji);
• opiekę pilota-przewodnika na całej trasie wycieczki;
• opiekę duchową;
• ubezpieczenie  KL(koszty leczenia) i CP (leczenie chorób przewlekłych)10 000 Euro,

NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15 000 zł, oraz bagaż 1000 zł SIGNAL
IDUNA Polska S.A.

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (zgodnie z Dz. U. z 2016 r. poz. 187
i 1334) - 10 zł/os.
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Cena nie zawiera:
• biletów wstępu  do zwiedzanych obiektów i  zestawów słuchawkowych audioguide –

należy przygotować łącznie ok. 65 Euro (do rozliczenia pod koniec pielgrzymki).
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