
 

KRAJE BAŁTYCKIE 
ŚWIĘTA WODA SOKÓŁKA  KOWNO  GÓRA KRZYŻY 

RYGA  TALLIN  WILNO 
 

Pielgrzymka 5 – dniowa      Termin: 25 – 29.07.2022 r. 

 
 

DZIEŃ 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 2.00. Wyjazd z Bobrownik. Przejazd do ŚWIĘTEJ  
                  WODY - sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Miejsce związane z kultem maryjnym  
                  oraz źródłem z cudowną wodą oraz Górą Krzyży. Dalej – SOKÓŁKA. Odwiedzenie  
                  kościoła z relikwiami Cudu Eucharystycznego (msza św.). Przejazd do KOWNA.  
                  Spacer po mieście z uwzględnieniem Ratusza, gotyckiej katedry św. św. Piotra  
                  i Pawła oraz ruin zamku. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.  
 
DZIEŃ 2 – Śniadanie. SZAWLE. Uświadczenie GÓRY KRZYŻY. Jedyne w swoim rodzaju  

                  sanktuarium pod gołym niebem. Tysiące krzyży umieszczone w jednym miejscu jako  
                  wota. RYGA. Zwiedzanie stolicy Łotwy, największej spośród Krajów Bałtyckich:  
                  katedra katolicka, Ratusz, kamienice: Trzej Bracia i Dom Bractwa Czarnogłowych. 
                  Ponadto spacer po Starówce z ciekawymi przykładami secesji. Obiadokolacja  
                  i nocleg w hotelu.                       
                  
DZIEŃ 3 – Śniadanie. Przejazd do TALLINA. Zwiedzanie: katedra, cerkiew prawosławna,  
                  Parlament, Starówka, średniowieczny Rynek, mury i baszty obronne oraz widok na  
                  port i Zatokę Fińską. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
                     
DZIEŃ 4 – Śniadanie. Przejazd do WILNA. Wieczorny spacer po mieście: Ostra Brama oraz  
                  spacer po Starówce. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 
DZIEŃ 5 -  Śniadanie. WILNO. Zwiedzanie: katedra św. Stanisława, Park Zamkowy, kościół św.  
                  św. Piotra i Pawła, kościół św. Jana, cerkiew św. Trójcy i cerkiew św. Ducha oraz  
                  cmentarz na Rossie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Zakończenie pielgrzymki  
                  w godzinach nocnych. 
 
 

Koszt: 990 zł + 180 euro 

 
Informacje i zapisy: Ks. Piotr Sapiński; tel. 501 229 701 

 
Harmonogram wpłat: wpisowe: 510 zł; 500 zł (do 31.05); kwota 180 euro – płatna w dniu wyjazdu 

 
 

 

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: hotele***, pokoje 2,3 – osobowe – 4 noclegi;                              
Transport: luksusowy autokar (klimatyzacja, WC, barek, video); 
Wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje; 
Zwiedzanie: opieka pilota oraz przewodników miejscowych; 
Ubezpieczenie: koszty leczenia, NNW (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Chłodna 51, 00 – 
867 Warszawa); 
Bilety wstępu oraz pozostałe opłaty (klimatyczne, miejskie, przewodnicy) – ZAWARTE W CENIE; 
Bagaż: jedna sztuka bagażu do 25 kg; średniej wielkości walizka lub torba materiałowa + bagaż podręczny; 
Serwis: na pokładzie autokaru można nabyć kawę, herbatę oraz zimne napoje. 
 
TFG – W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biur Podróży 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki zobowiązany jest do zapłaty kwoty: 10 zł. Składna nie jest  przychodem biura. 
Dodatkowo płatne: 10 zł. 
TFP – Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości 
składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy, wszyscy Touroperatorzy imprez turystycznych działający na polskim rynku zobowiązani są 
do pobierania składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Kwota: 10 zł. Składka nie jest przychodem biura, tym samym nie podlega 
zwrotowi w momencie anulacji rezerwacji. Dodatkowo płatne: 10 zł.  
REGULACJE COVID – 19. Według stanu rzeczy na dzień 15.11 do wjazdu na terytorium  Litwy, Łotwy i Estonii obowiązuje szczepienie 
(unijny certyfikat COVID) lub test (antygenowy – wykonany na 48 godz. przed wjazdem lub PCR – wykonany na 72 godz. przed 
wjazdem – płatne we własnym zakresie); ew. okazanie zaśw. o przebyciu choroby – ważne 6 miesięcy. Przed wyjazdem należy 
wypełnić odpowiednie formularze: na Litwę – litewska ankieta dla podróżnych dostępna na stronie keleiviams.nvsc.lt; na Łotwę – 
elektroniczny formularz COVIDPASS>LV; do Estonii – elektroniczny kwestionariusz na stronie iseteenindus.terviseamet.ee.  
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