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SKARŻYSKO/STUDZIENICZNA - WILNO – SZYDŁOWO - SZAWLE – 
RYGA – TALLIN – HELSINKI – AGŁONA - TROKI 

 

15-21.07.2019 

 

Dzień 1  15.07.2019 (poniedziałek) 

6:00 - wyjazd do Sanktuarium M.B.Ostrobramskiej w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, będącego kopią 

Sanktuarium M.B. w Ostrej Bramie, Msza Święta, przejazd do Studzienicznej, do  Sanktuarium Matki Bożej z 

cudownym obrazem Matki Bożej Studzienicznej (kopia obrazu M.B.Częstochowskiej), wyjazd do Wilna, 

obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.  

Dzień 2  16.07.2019 (wtorek) 

Po śniadaniu zwiedzanie WILNA, m.in.: Cmentarz na Rossie, gdzie znajduje się m.in.: Grób Matki i Serca 

Marszałka J.Piłsudskiego, groby żołnierzy z Oddziałów gen. Żeligowskiego, groby żołnierzy polskich 

poległych w II Wojnie Światowej oraz groby wielu słynnych Polaków, Muzeum Adama Mickiewicza,  Kościół 

Śśw. Piotra i Pawła – perła wileńskiego baroku, Sanktuarium M.B. w Ostrej Bramie, Klasztor i barokowa 

cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Ducha – miejsce przechowania trzech świętych prawosławnych 

męczenników, klasztor Bazylianów z celą Konrada, kościół św. Kazimierza, Ratusz, kościół św. Ducha lub 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z oryginałem obrazu „Jezu Ufam Tobie”, który został namalowany wg. wizji 

św. Faustyny Kowalskiej, spacer ulicami: Świętojańską, Zamkową, Bernardyńską (miejsca związane z A. 

Mickiewiczem, J. Słowackim, I. Kraszewskim, S. Moniuszką), Msza Święta w jednej z wileńskich świątyń. W 

godzinach wieczornych powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

Dzień 3  17.07.2019 (środa)  

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do najstarszego litewskiego Sanktuarium Maryjnego w 

SZYDŁOWIE, zwanego  żmudzkim Lourdes, nawiedzenie Góry Krzyży z dziesiątkami tysięcy symboli męki 

Chrystusa w SZAWLACH, Msza Święta, przejazd do RYGI, zwiedzanie miasta, m.in.: Stare Miasto, Ratusz, 

Zamek Kawalerów Mieczowych, zespół średniowiecznych kamieniczek, tzw. ”Trzej Bracia”, Mała i Wielka 

Gildia, Katedra Domska, Dom Czarnogłowych, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 4  18.07.2019 (czwartek) 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Estonii, zwiedzanie TALLINA, zwanego „Florencją 

Północy”, m.in.: Wzgórze Toompea, gotycka Katedra NMP, Kościół św. Mikołaja, Klasztor Dominikanów, 

Pasaż św. Katarzyny, Ratusz, gotyckie domy Wielkiej Gildii, Kościół św. Olafa, „Trzy Siostry” – XV-wieczne 

kamienice kupieckie, pozostałości średniowiecznych obwarowań miejskich z basztami, Msza Święta, 

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 5  19.07.2019 (piątek) 

Przeprawa promowa do stolicy Finlandii – HELSINEK, śniadanie na promie, zwiedzanie miasta, m.in.: Pałac 

Prezydencki, Plac Senacki, Katedra Luterańska, Pałac Rządu, budynek Parlamentu, Muzeum Narodowe, 

Stadion Olimpijski, Kościół Temppeliaukkio, wykuty w naturalnej bryle granitu, Park Sibelliusa i prawosławna 

Katedra Uspienski, powrót promem do Tallina, obiadokolacja na promie, Msza Święta, powrót do hotelu, 

nocleg. 
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Dzień 6  20.07.2019 (sobota)  

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Wilna, po drodze nawiedzenie jednego z największych 

sanktuariów na Łotwie – Sanktuarium Matki Boskiej Agłońskiej w AGŁONIE ze źródłem wody leczniczej, 

Msza Święta, zakwaterowanie w hotelu w Wilnie, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 7  21.07.2019 (niedziela) 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd przyjazd do TROK - jednego z najstarszych grodów na 

Litwie, nawiedzenie kościoła parafialnego z cudownym obrazem Matki Bożej Trockiej, Msza Święta, 

zwiedzanie m.in.: Zamek na wyspie z początku XV w., siedziba Wielkich Książąt Litewskich, zapoznanie się 

z historią i życiem Karaimów (domy karaimskie, kienesa – świątynia karaimów, degustacja karaimskich 

pierogów – kibinów), wyjazd do Polski. Przyjazd do Kielc w późnych godzinach wieczornych/nocnych.  

 

Cena: 1.899 zł + 135 euro (kalkulacja przy grupie 40 os. płacących) 

Cena: 1.835 zł + 125 euro (kalkulacja przy grupie 45 os. płacących) 

 
 

Cena obejmuje: 

- transport komfortowym autokarem (WC, video, klimatyzacja, barek), 

- 6 noclegów w hotelach*** (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 

- wyżywienie: 5x śniadanie w hotelach, 5x obiadokolacja w hotelach lub lokalnych restauracjach (2 dania, 

deser, woda), 1x śniadanie oraz 1x obiadokolacja na promie (w formie bufetu), degustacja kibinów, 

- opiekę pilota, opiekę duchową kapłana, 

- usługi lokalnych przewodników, 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wynajem radioodbiorników, rejs promem do Helsinek, 

- realizację programu jw., 

- ubezpieczenie KL/NNW (koszty leczenia i transportu – 20.000 EUR, trwały uszczerbek na zdrowiu – 15.000 

PLN, bagaż – 1.000 PLN  - SIGNAL IDUNA). 

 

Cena nie obejmuje:  

- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 57 zł,  

- dodatkowego ubezpieczenia - choroby przewlekłe – od ok. 65 zł. 

 

Dopłata do pokoju 1 os.: 485 zł/os. 

 

 
 

UWAGA 

Program ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków lokalnych lub uzgodnień z pilotem. Cena 
imprezy może ulec niewielkiej zmianie w przypadku zmiany kursu walut, podwyżki cen paliw lub podatków. 

Wybór miejsca w autokarze jest uzależniony od terminu zgłoszenia. 

Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 90 dni od daty 
powrotu). 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  
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