Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF”
ul. Ozimska 38/2, 45-058 Opole
tel. 077/ 454-08-82, 456-41-22, fax. 077/ 453-63-22

www.alf.com.pl

e-mail: alf@alf.com.pl

Pielgrzymka: „ŚCIANA WSCHODNIA” POLSKI

Termin: 22.08 – 26.08.2018 Cena: 880zł/os.

1.Dzień (22.08) :
Zbiórka i wyjazd w godzinach wczesno porannych z Modzurowa. Przejazd do
BIAŁEGOSTOKU – zwiedzanie miasta: barokowy Pałac Branickich, cerkiew p.
w. Św. Mikołaja, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, “biały
kościółek” oraz kościół św. Rocha z 83-metrową wieżą. Przejazd do ŚWIĘTEJ
WODY – Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, gdzie w 1719 roku
udokumentowano uzdrowienie za sprawą wody z cudownego źródła. Na
miejscu można nalać cudownej wody do butelki, lub kupić oryginalnie
zamkniętą cudowną wodę. Spacer na Górę Krzyży. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja oraz nocleg.
2.Dzień (23.08) :
Śniadanie. Przejazd do RÓŻANEGOSTOKU gdzie znajduje się Sanktuarium
Maryjne – całość ma styl barokowy, natomiast wystrój i ołtarze
z ornamentami dekoracyjnymi to styl rokokowy. Sanktuarium posiada ciekawą
historię powiązaną z obrazem Matki Bożej z dzieciątkiem na ręku. W 1658 roku
podczas uroczystości rozpoczęły się pierwsze nadzwyczajne zjawiska:
samoczynne zapalanie się lampki oliwnej, zakwitnięcie suchych wianków oraz
niespotykany wcześniej zapach różany. Przejazd do BOHONIK – meczet oraz
mizar (cmentarz muzułmański). Przejazd do miejscowości SUPRAŚL –
zwiedzanie pierwszego w Polsce Muzeum Ikon prezentującego sztukę sakralną
prawosławia położonego na terenie prawosławnego Monasteru Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny z XV wieku. Spacer bulwarami nad rzeką Supraśl.
Powrót na obiadokolację oraz nocleg.
3.Dzień (24.08):
Śniadanie. Przejazd do HAJNÓWKI: cerkiew p.w. Św. Trójcy – miejsce
corocznych koncertów chórów cerkiewnych z całego świata. Następnie
BIAŁOWIEŻA: cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy – we wnętrzu znajduje
się kolorowy ikonostas wykonany z chińskiej porcelany, Kościół p.w. Św.
Teresy z ciekawym ołtarzem św. Huberta, Białowieski Park Narodowy –
rezerwat żubrów, park pałacowy, szlak dębów królewskich. Przejazd na
WZGÓRZE GRABARKI – prawosławne sanktuarium słynące z wielu uzdrowień.
Wybudowana na wzgórzu cerkiew to cel pielgrzymów z całej Polski. Miejsce to
zasłynęło z cudownego ocalenia od zarazy po modlitwach mieszkańców do
cudownej ikony Spasa Izbawnika w 1710 r. Następnie SIEMIATYCZE:
barokowy kościół z XVII wieku wraz z zespołem klasztornym, kaplica
ewangelicko-augsburska i kaplica św. Anny na starym cmentarzu,
klasycystyczna synagoga i dawny dom talmudyczny, pozostałości założenia
parkowo-pałacowego ks. Anny Jabłonowskiej. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja oraz nocleg.
4.Dzień (25.08):
Śniadanie. Przejazd do miejscowości KODEŃ: Sanktuarium p.w. św. Anny,
Kalwaria Kodeńska, zabytkowa brama unicka, cerkiew p.w. św. Ducha, pomnik
żołnierzy radzieckich, mogiła powstańców styczniowych i Pałacyk Placencja.
Następnie KOSTOMŁOTY – jedyna w Polsce cerkiew unicka św. Nikuty.
Przejazd do JABŁECZNEJ i zwiedzanie zespołu klasztornego i cerkwi z ikoną
patrona św. Onufrego, słynącego z łask. Zwiedzanie kościoła oraz cerkwi
w SŁAWATYCZACH. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

5.Dzień (26.08) :
Śniadanie. Przyjazd do ŚWIĘTEGO KRZYŻA: przejście szlakiem do Sanktuarium
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego – znajdują się tu relikwie zawierające drewno
z Krzyża Świętego, Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej –
gdzie można podziwiać eksponaty pochodzące z całego świata, głównie
z krajów gdzie posługują oblaci. Przejazd do Opactwa Cystersów
w WĄCHOCKU. Następnie spacer po ogrodzie w stylu baroku włoskiego
w PODZAMCZU CHĘCIŃSKIM. Przyjazd do CZĘSTOCHOWY i udział w Apelu
Jasnogórskim o godzinie 21:00. Wyjazd w drogę powrotną do Modzurowa.
Przyjazd w późnych godzinach nocnych. Zakończenie pielgrzymki.
Świadczenia:
 Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, WC, DVD)
 Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach***(2 noclegi w hotelu
w Białymstoku, 1 nocleg w hotelu Kresowiak*** w Siemiatyczach,
w hotelu Panorama*** w Ostrowcu Świętokrzyskim), pokoje 2-3
 z łazienkami
 Wyżywienie: 4 obiadokolacje + 4 śniadania
 Ubezpieczenie: NW (15.000 zł), KL (10.000 Euro), bagażu(1000zł), CP
 przewlekłe)
 Opieka pilota

Leśny***
1 nocleg
osobowe
(choroby



Uwaga:
Na realizację programu należy posiadać 155 zł/os. Kwota ta nie podlega rozliczeniu
i obejmuje: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem, miejscowych
przewodników każdego dnia (woj. podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie), słuchawki oraz
pozostałe koszty związane z realizacją programu. Kwota ta nie obejmuje opłat za napoje
do obiadokolacji. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. W każdym
dniu pielgrzymki zostanie zorganizowana Msza Święta.

Hotel LEŚNY Białystok

Hotel
KRESOWIAK
Siemiatycze
Hotel KRESOWIAK Siemiatycze

Hotel PANORAMA Ostrowiec Świętokrzyski

