Pielgrzymka na Warmię i Mazury
GIETRZWAŁD – OLSZTYN – STOCZEK KLASZTORNY – ŚWIĘTA LIPKA
– GIŻYCKO – WIGRY – STUDZIENICZNA – WARSZAWA

19 -22września 2022

Program pielgrzymki:
DZIEŃ 1 (19 września 2022, poniedziałek):
GIETRZWAŁD - OLSZTYN
▪ Zbiórka uczestników.
▪ Sanktuarium w Gietrzwałdzie - nawiedzimy Bazylikę z cudownym obrazem
Matki Bożej z Dzieciątkiem, kapliczkę z figurką Matki Boskiej wybudowaną w
miejscu Objawień Maryi oraz cudowne źródełko.
▪ Zatrzymamy się również w Olsztynie. Przespacerujemy się po Starym Mieście.
Zobaczymy (z zewnątrz): zamek kapituły warmińskiej z XIV w., w którym
mieści się obecnie Muzeum Warmii i Mazur, mury miejskie z Bramą Wysoką,
gotycką konkatedrę św. Jakuba oraz barokowy Stary Ratusz z XVII w.
▪ Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2 (20 września 2022, wtorek):
STOCZEK KLASZTORNY – ŚWIĘTA LIPKA - GIŻYCKO
▪ Śniadanie.
▪ Przejazd do Stoczka Klasztornego, świętego miejsca Warmii, które słynie z
obecności Matki Boskiej. Oprócz rozsławionego kultu Stoczek był również
miejscem w którym więziono kardynała Wyszyńskiego.
▪ W Świętej Lipce znajduje się jedno z najbardziej znanych w Polsce
Sanktuariów Maryjnych. Początki kultu Matki Boskiej w Świętej Lipce sięgają
XIV w. Obecnie Świętolipska Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem jest jednym z
najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce.
▪ W Giżycku zobaczymy m.in.: most obrotowy na Kanale Łuczańskim, jedyny
tego typu czynny most w Europie z XIX w. oraz zrekonstruowany zamek
krzyżacki z XIV w.(z zewnątrz).
▪ Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 3 (21 września 2022, środa): WIGRY - STUDZIENICZNA
▪ Śniadanie.
▪ Zobaczymy położony na niewielkim wzgórzu, tuż nad jeziorem Wigry,
Pokamedulski Zespół Klasztorny, należący do najciekawszych i
najcenniejszych zabytków Suwalszczyzny. Zabudowania klasztoru składają się
z dawnych eremów zakonników, Kościoła, wieży zegarowej, restauracji,
tawerny, ogrodów i przystani.
▪ Rejs statkiem z Augustowa do Studzienicznej. Zauroczy nas niezwykłość
Kanału Augustowskiego, zaciekawią liczne atrakcje turystyczne widoczne na
brzegu jeziora Necko. Przepłyniemy Rzeczkę Klonownicę, najkrótszą żeglowną
rzekę w Polsce. Jezioro Białe zachwyci nas jasnozieloną barwą i niezliczoną
ilością białego ptactwa. Wpływając na jezioro Studzieniczne nasz statek
pokona śluzę Przewięź, po czym zawinie do miejscowości Studzieniczna,
malowniczo położonej na półwyspie. To miejsce kultu religijnego z wieloma
zabytkami sakralnymi.
▪ Zwiedzimy Sanktuarium w Studzienicznej, które w 1999 roku gościło
płynącego statkiem papieża Jana Pawła II.
▪ Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4 (22 września 2022, czwartek): WARSZAWA
▪ Śniadanie.
▪ Zwiedzanie Warszawy. Spacer z przewodnikiem po warszawskiej Starówce,
m.in.: Plac Zamkowy z kolumną króla Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski (z
zewnątrz) wpisany na listę UNESCO, będący dawną siedzibą królów Polski i
miejscem obrad sejmu, Katedra św. Jana Chrzciciela, gdzie pochowany został
prymas Polski Stefan Wyszyński, Barbakan.
▪ Zatrzymamy się pod Kościołem Św. Anny. Z okazji pierwszej rocznicy śmierci
Ojca Świętego 2 kwietnia 2006 roku na frontonie świątyni św. Anny odsłonięto
tablicę ze słowami: „Szukałem Was, Wy teraz przyszliście do mnie, za to Wam
dziękuję”, które Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział na krótko przed
śmiercią.
▪ Zobaczymy również Pałac Prezydencki z zewnątrz.
▪ Powrót i zakończenie pielgrzymki.
UWAGA: Program oraz kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Cena: 1120zł/os.
obejmuje:
Transport autokarem.
Zakwaterowanie: 3 x nocleg w pokojach dwu, trzy-osobowych z łazienkami.
Wyżywienie: 3 x śniadanie, 3 x obiadokolacja z wodą.
Opiekę lokalnych przewodników.
Bilety wstępu: Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach, rejs szlakiem
papieskim z Augustowa do Studzienicznej.
▪ Rezerwację mszy świętych.
▪ Ubezpieczenie turystyczne UNIQA.
▪ Wypożyczenie Tour Guide – nowoczesnego systemu słuchawkowego z
bateriami dla każdego uczestnika na cały czas trwania pielgrzymki.
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