
 

 

CENA: 960PLN 

/os. 
 

Pielgrzymka 
 PODLASIE – LITWA 

Termin: 13-15.08.2022 
 

 
1 dzień (13.08.2022 sobota):  
Zbiórka w parafii o godz. 2:00 i przejazd na północ Polski. W godzinach 
przedpołudniowych przyjazd do Trok – spotkanie z Panią Przewodnik i nawiedzenie i 
Msza Św. w Kościele Nawiedzenia NMP z cudownym obrazem Matki Bożej Trockiej – 
najstarszym koronowanym wizerunkiem na Litwie. Zwiedzanie miasteczka malowniczo 
położonego nad kilkoma jeziorami z pięknym zamkiem na wyspie (bez zwiedzania 
wnętrza). Obiadokolacja w restauracji i przyjazd do stolicy Litwy – Wilna. Objazd miasta 
autokarem, zakwaterowanie w hotelu i nocleg.  
 

2 dzień (14.08.2022 niedziela):  
Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie centrum stolicy Litwy - Wilna: Starówka, Ostra 
Brama (Msza św. w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej), klasztor prawosławny Ducha 
Świętego, klasztor Bazylianów, ul. Ostrobramska, Wielka, Zamkowa, Uniwersytet, Katedra, 
Góra Trzech Krzyży. Dalej Kościół św. Apostołów Piotra, przejazd na Cmentarz Rossa w 
Wilnie, na którym pochowanych jest wielu znanych Polaków (Joachim Lelewel, 
Władysław Syrokomla, Euzebiusz Słowacki). Spoczywa tu też serce Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, jego matka i brat. Na koniec wizyta w Muzeum św. Siostry Faustyny. 
Obiadokolacja w restauracji i powrót do hotelu na nocleg.  
 

3 dzień (15.08.2022 poniedziałek):  
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu w Wilnie i przejazd na Mszę Św. w Kościele 
Miłosierdzia Bożego (z oryginalnym obrazem „Jezu Ufam Tobie”). Dalszy przejazd do 
stalicy Podlasia – Białegostoku i nawiedzenie Kościoła Miłosierdzia Bożego, w którym 
znajduje się relikwie Błogosławionego ks. Michała Sopoćko (spowiednik św. Faustyny 
Kowalskiej, założyciel Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego), spacer po centrum: 
Pałac Branickich, Rynek Kościuszki, Kościół Farny, Cerkiew św. Mikołaja w Białymstoku.  
Obiadokolacja ok. godz. 17:00 i wyjazd w drogę powrotną.  
Przyjazd na miejsce przed północą.  
 

 
CENA ZAWIERA: 
 Transport komfortowym i klimatyzowanym autokarem 
 Opieka pilota-przewodnika 
 Zakwaterowanie – 2 noclegi w hotelu w Wilnie (pokoje 2-,3-osobowe z 

łazienkami) 
 2 x śniadanie i 2 x obiadokolacja 
 Obiad w ostatnim dniu przed wyjazdem w drogę powrotną 
 Ubezpieczenie: NNW, KL 
 

CENA NIE ZAWERA: 
 Kosztów przewodników miejscowych, słuchawek, biletów wstępów do zwiedzanych obiektów – 20eur /os. (zbierane w 

autokarze) 
 Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie 
 Dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób przewlekłych) 
  

 
Na pielgrzymkę nie jest wymagany paszport – wystarczy ważny dowód osobisty.   
Na Litwie obowiązuje waluta EURO 


