
Pielgrzymka autokarowa na trasie Litwa – Estonia – Łotwa – Litwa 
Termin: 02 – 09.07.2018 

1 dzień 
Zbiórka uczestników: Bliżyn ……………… proponowana godz. 03:30 pakowanie bagaży, odjazd autokaru 
godz. 04:00 w kierunku granicy polsko – litewskiej. Przyjazd do Trok, leżących w samym sercu Parku 
Historycznego, który powstał, aby chronić unikalne zabytki historyczne, etnograficzne, archeologiczne  
i hydrograficzne. Zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich, zbudowanego przez wielkiego księcia 
Witolda na pocz. XV w. na Wyspie Zamkowej jeziora Galve. Dalsza jazda w kierunku Wilna. 
Zakwaterowanie w hotelu 2*/3* w Wilnie, obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień 
Śniadanie. Zwiedzanie Wilna z lokalnym przewodnikiem i pilotem m.in.: Kościół Św. Anny, pomnik 
Adama Mickiewicza, Kościół Bernardynów, Kościół Św. Franciszka z Asyżu, Kościół Św. Piotra  
i Pawła na Antokolu, domek Św. Faustyny Kowalskiej – Apostołki Miłosierdzia Bożego, zabytkowy 
zespół architektoniczny Starego Miasta, który wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO, Plac Katedralny, Katedra Wileńska Św. Stanisława, Pałac Prezydencki, 
Uniwersytet Wileński, Kościół Św. Ducha z obrazem Jezusa Miłosiernego, Plac Ratuszowy, Cerkiew 
Św. Ducha, Kościół Św. Teresy, Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie z cudownym 
obrazem Wileńskiej Madonny, Cmentarz na Rossie (jeden z najstarszych na ziemiach byłej 
Rzeczypospolitej), na którym pochowana jest m.in.: matka i serce Marszałka Piłsudskiego. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień 
Śniadanie, zwolnienie pokoi. Przejazd przez Litwę, Łotwę do stolicy Estonii – Tallina. Zakwaterowanie  
w hotelu 2*/3*, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień 
Śniadanie. Zwiedzanie Tallina m.in. spacer po zabytkowej starówce, wpisanej na listę UNESCO, 
podzielonej na dwie części: 
• Górne Miasto: zamek Toompea (siedziba Parlamentu), prawosławny sobór Św. Aleksandra 

Newskiego, gotycka Katedra Najświętszej Maryi Panny  
• Dolne Miasto: Ulice Krótka i Długa Noga, Plac Ratuszowy ze średniowiecznym ratuszem i Apteką 

Ratuszową, ulica Długa z siedzibami Gildii, Domem Bractwa Czarnogłowych oraz Kościołem  
Św. Ducha, Brama Morska z tablicą upamiętniającą ucieczkę polskiego statku "Orzeł", „Trzy Siostry”, 
Kościół Św. Olafa  

Przejazd i zwiedzanie parku Kadriorg z pałacem wybudowanym przez Piotra Wielkiego.  
Wyjazd w kierunku Łotwy. Zakwaterowanie w hotelu 2*/3* w Rydze, obiadokolacja, nocleg.  

5 dzień 
Śniadanie. Zwiedzanie Rygi z lokalnym przewodnikiem i pilotem m.in.: Stare Miasto, Kościół  
Św. Piotra, Ratusz, Dom Bractwa Czarnogłowych, protestancka katedra NMP (największy kościół  
w krajach bałtyckich), Plac Katedralny, zespół średniowiecznych kamieniczek – Trzej Bracia, Mała  
i Wielka Gildia Kupiecka, Zamek Ryski, budynek rycerstwa inflanckiego (Parlament), fragmenty 
murów obronnych z Basztą Prochową; Muzeum Secesji; secesyjna i drewniana część Rygi. Spacer po 
Nowym Mieście. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.   

6 i 7 dzień 
Śniadanie. Wypoczynek nad morzem na pięknej plaży w Jurmale. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 



8 dzień 
Śniadanie, zwolnienie pokoi. Przejazd do Szawli na słynną „Górę Krzyży”, miejsce kultu religijnego na 
Litwie, którego początki sięgają II połowy XIV w. W 1993 r. Papież Jan Paweł II podczas swojej 
pielgrzymki na Litwę celebrował na Górze Krzyży Mszę Świętą. Pamiątką tamtego wydarzenia jest 
postawiony przez Ojca Świętego Krzyż. Wyjazd w drogę powrotną do kraju (po trasie krótkie postoje). 
Przyjazd do Bliżyna w godz. nocnych. Zakończenie pielgrzymki. 

W każdym dniu Msza Święta 
powyższy program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie  

cena od osoby: 380 zł + 440 € przy grupie min. 42 osób  

Świadczenia zawarte w cenie:  
• 7 noclegów ze śniadaniami i obiadokolacjami w hotelach 2*/3* (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami), 

zgodnie z programem: 2 noclegi w Wilnie, 1 nocleg w Tallinie, 4 noclegi w Rydze;  
• transport autokarem (wc, klimatyzacja, video / dvd, barek) + opłaty drogowe i parkingowe;  
• opieka pilota / przewodnika na całej trasie pielgrzymki;  
• usługa lokalnego przewodnika w Wilnie (4 godz.);  
• usługa lokalnego przewodnika w Rydze (4 godz.);  
• ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU S.A. w zakresie KL, KR, NNW, bagaż; ubezpieczenie jest 

rozszerzone o ryzyko następstw chorób przewlekłych i nowotworowych; 
• obligatoryjna składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 
• bilety wstępów do zwiedzanych obiektów:  

- Troki (Zamek Wielkich Książąt Litewskich);  
- Ryga (Kościół Św. Piotra – wnętrze + platforma widokowa, Muzeum Secesji);  
- Tallin (Pałac Kadriorg, Katedra Najświętszej Marii Panny – wieża, Kościół Św. Olafa). 

Terminy wpłat: 
• przy zapisie na pielgrzymkę 380 zł/os.  
• do 15.04.2018 – 140 €/os.  
• do 15.05.2018 – 150 €/os.  
• do 10.06.2018 – 150 €/os. 

 
W przypadku rezygnacji, należy wskazać inną osobę na zastępstwo, która przejmie prawa i obowiązki 
osoby rezygnującej – wówczas biuro gwarantuje nie obciążanie rezygnującego z wyjazdu.  

Dane osobowe wymagane przy zapisie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon 
kontaktowy oraz adres e-mail.   


