
SZLAKIEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
SKARŻYSKO KAMIENNA-BIAŁYSTOK-KOWNO-WILNO-TROKI-PŁOCK 

8-12.10.2019 r. (wtorek – sobota) 

 
1.dzień: Wyjazd sprzed kościoła w Czyżynach o godz. 600. Przejazd do Sanktuarium Matki 

Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej – Msza św.  Dalsza podróż do Białegostoku.  

Zwiedzanie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Modlitwa przy grobie bp ks. Michała Sopoćki. 

Zwiedzanie Bazyliki Archikatedralnej - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  Przejazd na 

obiadokolację i nocleg w Różanymstoku. 

2.dzień: Po śniadaniu przyjazd do  Kowna. W programie: Katedra św. Piotra i Pawła, Biały 

Łabędź – słynny ratusz, dawny kościół i klasztor Jezuitów – gimnazjum, w którym pracował Adam 

Mickiewicz, ruiny zamku, Kościół Witolda i Dom Perkuna. Następnie przejazd do Wilna. 

Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Wilnie. 

3.dzień:  Po śniadaniu przejazd do Szawli na Górę Krzyży – słynna Litewska Golgota z 

ponad 100 tys. krzyży, nawiedzona przez Ojca Św. Jan Paweł II. Przejazd do Szydłowa – miejsca 

pierwszych europejskich objawień Maryjnych. Powrót na obiadokolację i nocleg do Wilna.  

4 dzień: Po śniadaniu zwiedzanie Wilna.   W programie:  cmentarz na Rossie – Mauzoleum 

Marszałka i chwila zadumy nad grobami znanych Polaków, następnie przejazd na Antokol do 

Kościoła św. Piotra i Pawła – jedna z najpiękniejszych barokowych świątyń Europy, dom w którym 

mieszkała św. S. Faustyna, Ostra Brama ze słynnym obrazem czczonym zarówno przez katolików, 

grekokatolików jak i prawosławnych.  Przejazd do Trok – krótkie zwiedzanie: Sanktuarium Matki 

Bożej Pocieszenia, ulica Karaimska z zabytkowymi domami i Kienesą, Zamek Witolda. Przejazd na 

obiadokolację i nocleg k/Płocka. 

5 dzień: Po śniadaniu przejazd do  Płocka. Zwiedzanie Katedry i miejsc związanych  

z pobytem w tym mieście św. S. Faustyny. Przyjazd  do Krakowa w godzinach wieczornych. 

Cena: 1100 zł. przy min. 40 osobach płacących 
 

Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, opiekę pilota-

przewodnika, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi 15.000 Euro, NNW,15.000,00 PLN  bagaż 

800,00 PLN, 4 noclegi: 2 w Wilnie w hotelu pok. 2,3 os z łazienkami, 1 nocleg w domu pielgrzyma w 

Różanymstoku, pok. z łazienkami,1 nocleg w hotelu k/Płocka, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, podatek VAT. 

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, honorarium dla przewodników 

miejskich, zestawu słuchawkowego Tour Guide System -  razem około  30 Euro /os. płatne w autokarze u 

pilota grupy. Dopłata do pokoju jednoosobowego  160 zł., na wcześniejsze zamówienie. 

Zapisy w kancelarii i zakrystii. Przy zapisie zaliczka 200 zł od osoby 


