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Pielgrzymka z Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach 
Podlasie – Litwa - 4 dni  

 
DZIEŃ 1  ŚWIĘTA WODA – TROKI  
Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią w bardzo wczesnych godzinach 
porannych i przejazd  do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie. Na obszarze 
Sanktuarium znajdują się: kościół, grota, wzgórze krzyży, cudowne źródełko i kaplice Dróżek Boleści 
Maryi. Przejazd na Litwę do Trok. Zwiedzanie Bazyliki p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny    
w Trokach. Następnie spacer po głównej ulicy Trok, zobaczymy także Zamek Witolda księcia 
litewskiego ( z zewnątrz), położony na wyspie na Jez. Galwe.  Degustacja karaimskich "kybynów". 
Przejazd do hotelu w Wilnie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
DZIEŃ 2      WILNO   
Śniadanie i przejazd na zwiedzanie Wilna. W programie: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej - 

najważniejsze sanktuarium Litwy, Uniwersytet Wileński, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia               
z obrazem Kazimierowskiego „ Jezus Miłosierny” namalowanym wg wskazówek s. Faustyny, Muzeum 
Mickiewicza, tzw. „zaułek gotycki”, Katedra św. Stanisława. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 3 WILNO 
Po śniadaniu przejazd na kontynuowanie wiedzania Wilna. W tym dniu zobaczymy: Górę Trzech 
Krzyży - wymowny symbol historii i chrześcijaństwa Wilna – z piękną panoramą miasta, unikalnie 
zdobiony 2 tys. rzeźb Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Cmentarz na Rossie - największy           

i najpiękniejszy spośród starych cmentarzy  wileńskich ( Mauzoleum Marszałka J. Piłsudskiego, 
„Górka Literacka" z mogiłami pisarzy, profesorów, artystów).  Po zwiedzaniu przejazd do Polski, 
zakwaterowanie w hotelu w ok. Suwałk, obiadokolacja  i nocleg.  
 
DZIEŃ 4  WIGRY – REJS SZLAKIEM PAPIESKIM – STUDZIENICZNA   
Śniadanie i przejazd do miejscowości Wigry na zwiedzanie zespołu pokamedulskiego, niezwykle 
pięknie położonego na wcinającym się w jezioro półwyspie wigierskim. Zobaczymy dobrze 
zrekonstruowany obiekt klasztorny: eremy, kaplicę kanclerską, dom królewski, wieżę zegarową,        
z której rozpościera się widok na jezioro Wigry i całą okolicę, a przede wszystkim barokowy kościół.  
W obiekcie znajdują się apartamenty papieskie, w których przebywał św. Jan Paweł II w 1999 roku 
oraz krypty – miejsce pochówku Kamedułów. Msza Św. Następnie przejazd do Augustowa, skąd 
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wyruszymy statkiem, szlakiem papieskim, do Studzienicznej, miejscowości malowniczo położonej na 
półwyspie, miejsca kultu religijnego  z wieloma zabytkami sakralnymi. Zobaczymy zabytkowy kościół 
drewniany ze zdobieniami z poroża dzikich zwierząt, a także kaplicę Najświętszej Marii Panny. 
Sanktuarium w 1999 roku odwiedził św. Jan Paweł II, który przypłynął tutaj statkiem z Augustowa. 
To wydarzenie wiernie upamiętnia pomnik Polskiego Papieża. Po zwiedzaniu przejazd powrotny                
do Puław, po drodze obiad pożegnalny. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych 
lub ok. północy. 

Termin: 18.05 – 21.05.2023 

Cena: 1380 zł 

Cena zawiera: 
✓ Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem   

✓  Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach ***, pok. 2,3 osobowe z łazienkami 
✓ Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad 
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota  

✓  Ubezpieczenie – w Polsce NNW do 5000 zł, na Litwie: KL z wliczoną opcją chorób 
przewlekłych do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR. 

Obowiązują warunki ubezpieczenia Uniqa „Kontynenty”. 
 

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

zestawy audio-guide, opłaty klimatycznej, degustacji karaimskich kybynów, itp. (na ten cel należy 

posiadać ok. 25 EUR + 105 zł ); napojów do obiadów i obiadokolacji, ubezpieczenia od ryzyka 

kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za dodatkową 

opłatą (5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej w ciągu 5 dni od wpłaty 

zaliczki.  

Uwaga: 

• Przy zapisie wpłata 500 zł. Pozostała kwota na spotkaniu organizacyjnym w drugiej 

połowie kwietnia. O terminie spotkania każdy z uczestników zostanie poinformowany. 

• Na Litwę nie jest konieczny paszport, wystarczy dowód osobisty 

 

ZAPISY I INFORMACJE w kancelarii parafialnej 

Ks. Krzysztof Krakowiak Tel: 508 072 739 
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