
 

 

Pielgrzymka 4-dniowa 

Pomorze 
Zachodnie 

Świebodzin – Szczecin – Kamień Pomorski – Międzyzdroje 
– Świnoujście – Wolin – Trzęsacz – Rokitno 

 
 

Termin: 22 – 25.09.2022 
 
 

DZIEŃ 1:  
Zbiórka i Msza w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Szczecina. Po drodze postój  
w Świebodzinie pod pomnikiem Chrystusa Króla. Przyjazd do Szczecina i zwiedzanie  
z Przewodnikiem: Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, Katedra pw. Św. Jakuba Apostoła, 
Filharmonia, Brama Królewska. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w Pensjonacie. 
 
 

DZIEŃ 2:  
Po śniadaniu przejazd na Wzgórze Gosań  (95 m.n.p.m) - przejście przez malownicze wzgórza 
porośnięte stuletnimi bukami i dębami na najwyższy (bo prawie stumetrowy) klif na polskim 
Wybrzeżu, skąd rozciąga się niesamowity widok na wody Zatoki Pomorskiej. Przejazd i spacer po 
Międzyzdrojach: „Promenada Gwiazd”, molo. Czas wolny. Na koniec przejazd do Kamienia 
Pomorskiego i zwiedzanie: pozostałości murów miejskich z Bramą Wolińską, Katedra (romańsko-
gotycka z XII św. Ottona), udział we Mszy Św. Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg w 
Pensjonacie. 
 
 

DZIEŃ 3:  
Po śniadaniu przejazd do Świnoujścia – przeprawa promowa, Msza Sw. w Kościele zwiedzanie 
kościoła NMP Gwiazdy Morza oraz Kościoła Chrystusa Króla (w nawie głównej zwisa ogromny 
model żaglowca). Zwiedzanie miasta: pruski Fort Gerharda, najwyższa nad Bałtykiem latarnia 
morska (w tym widok na stawa „Młyny” w kształcie wiatraka przy ujściu Świny do morza). 
Odpoczynek i czas wolny nad morzem. Na koniec przejazd do miejscowości Wolin – ruiny 
Kościoła św. Jerzego, nawiedzenie Kolegiaty św. Mikołaja z XIV w.  Wieczorem obiadokolacja i 
nocleg w Pensjonacie. 
 
 
 
 



 

 

CENA:  890PLN /os. 

DZIEŃ 4:  
Po śniadaniu przejazd do słynnego Trzęsacza z ruinami kościoła na klifie. Wyjazd w drogę 
powrotną. Po drodze Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, 
oprowadzanie po Muzeum, w którym znajduje się m.in. kolekcja papieska św. Jana Pawła II. 
Obiad. Przyjazd na miejsce w późnych godzinach nocnych. 
 

CENA ZAWIERA: 
 Przejazd autokarem turystycznym wysokiej klasy z WC, DVD, barkiem i klimatyzacją. 
 3 noclegi w Pensjonacie (pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami),  
 Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
 Obiad w drodze powrotnej  
 Opieka pilota 
 Ubezpieczenie NNW i KL 
 

 
CENA NIE ZAWERA: 
 kosztów biletów wstępu (zbierane w autokarze) = ok. 50 zł/os.  


