Pielgrzymka – Sanktuaria
Północy
Termin: 1 – 3.08.2022
Gietrzwałd – Olsztyn – Głotowo – Lidzbark Warmiński
–
Stoczek Klasztorny – Bisztynek – św. Lipka – Mikołajki
Dzień 1 (1.08.2022 poniedziałek):
Wyjazd z Parafii o godz. 3:30. Przejazd na Warmię. Przed południem przyjazd i
nawiedzenie Sanktuarium na Warmii – w Gietrzwałdzie, Msza Św. o godz. 12:00,
oprowadzanie,
przejście
do źródełka. Po południu przejazd Olsztyna i zwiedzanie miasta: katedra Św. Jakuba –
najstarszy budynek w mieście, zamek z XIVw., Stare Miasto, Wysoka Brama, park
centralny. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w okolicach Olsztyna.
DZIEŃ 2 (2.08.2022 wtorek):
Po śniadaniu przejazd i Msza Święta w miejscowości Głotowo gdzie znajduje się
Sanktuarium Najświętszego Sakramentu – barokowy, jednonawowy kościół z wieżą,
według tradycji zbudowany na miejscu znalezienia Przenajświętszej Hostii, którą ukryto
w ziemi przed najazdem pogan. Dalszy przejazd do Lidzbarka Warmińskiego i
zwiedzanie XIV-wiecznego zamku gotyckiego biskupów warmińskich. Wizyta w
gotyckim
kościele
Piotra
i
Pawła.
Dalszy
przejazd
do Stoczka Klasztornego, świętego miejsca Warmii, które obok Św. Lipki i Gietrzwałdu,
słynie
z obecności Matki Boskiej. Oprócz rozsławionego kultu Stoczek był również miejscem
w którym więziono kardynała Wyszyńskiego. Przejazd i postój w położonym na pograniczu warmińsko-mazurskim
Sanktuarium
Krwi
Pana
Jezusa
w
Bisztynku:
Kościół
farny
św.
Macieja
i Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa z otaczającym kościół murem z figurami 12 Apostołów naturalnej wielkości.
Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3 (3.08.2022 środa):
Po śniadaniu przejazd do Świętej Lipki – wizyta w barokowym sanktuarium z prezentacją imponujących barokowych
organów (krótki koncert) oraz Msza Św. Ok. południa przejazd przez Mrągowo (polska stolica country położona nad
jeziorem Czos) do Mikołajek – Perły Mazur oraz Wenecji Północy. Spacer po mieście, zwiedzanie. Obiad w
restauracji i na koniec rejs statkiem po Jeziorze – podziwianie wspaniałych krajobrazów. Wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd na miejsce i zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach nocnych.

CENA ZAWIERA:
•
•
•
•
•
•

Transport komfortowym i klimatyzowanym autokarem
Opieka pilota-przewodnika
Zakwaterowanie – 2 noclegi w hotelu (pokoje 2-,3-osobowe z łazienkami)
2 x śniadanie i 2 x obiadokolacja w hotelu
Obiad w ostatnim dniu przed wyjazdem w drogę powrotną
Ubezpieczenie: NNW, KL

CENA NIE ZAWERA:
•

Kosztów biletów wstępów do zwiedzanych obiektów – ok. 70zł/os.

750
800

CENA:

PLN /os. (min. 45os.):

850

PLN /os. (min.
40os.):

PLN /os. (min. 35os.):

•

Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie

ZAPRASZAMY wszystkich chętnych na wyjątkową PIELGRZYMKĘ
Zapisy pod nr tel. 668 418 960, 697 875 808 przy zapisie 200 zł zaliczki

