KRAINA TYSIĄCA JEZIOR

Ramowy program:
Dzień 1
Zbiórka w godzinach porannych w Trójmieście.
ŚWIĘTA LIPKA – Sanktuarium Maryjne;
GIERŁOŻ – „Wilczy Szaniec” – zwiedzanie z przewodnikiem jednego z najsłynniejszych i
obiektów II Wojny Światowej. W samym sercu Mazur znajdują się porośnięte lasem ruiny
kwatery głównej Adolfa Hiltera. Zamaskowane miasteczko w lesie - 200 budynków:
schrony, baraki, 2 lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne,
wodociągi, ciepłownie, dwie centrale dalekopisowe. Tu podejmowano zbrodnicze
decyzje, dotyczące losów wielu narodów Europy.
Przejazd w okolice Augustowa :zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2
Śniadanie i wyjazd autokarem do Wigierskiego Parku Narodowego.
WIGRY – Klasztor Kamedułów (zwiedzanie pokamedulskiego klasztoru położonego na
wzgórzu nad jeziorem Wigry. Do chwili obecnej odbudowano kościół, eremy, refektarz,
domek furtiana, kaplicę kanclerską i wieżę zegarową ze wspaniałym widokiem na jezioro.
W podziemiach spoczywają zwłoki pierwszego biskupa ks. Franciszka Karpowicza oraz
znajdują się kości chowanych bez trumien zakonników.
SEJNY: Bazylika Nawiedzenia NMP - klasztor Dominikanów z XVII w.
STUDZIENICZNA : zwiedzanie Sanktuarium MB Studzienicznej, gdzie w obrębie dawnych
wysepek znajdowała się pustelnia. Miejsce pielgrzymki papieża Jana Pawła II w 1999 roku
- w miejscu gdzie przypłynął statkiem wzniesiono pomnik upamiętniający tę wizytę. W
Studzienicznej znajduje się zabytkowy kościół drewniany ze zdobieniami z poroża dzikich
zwierząt, a także kaplica Najświętszej Marii Panny, do której prowadzi wąska grobla z
1920 roku. W kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej Studzieniczańskiej. Obok niej

znajduje się studnia - według miejscowej legendy zawiera ona cudowną wodę, która leczy
choroby oczu i skóry.
DOLINA ROSPUDY - rejs statkiem ok. 1.5 po terenie odznaczającym się wysokim
stopniem naturalności i będącej obszarem ochrony siedlisk . Powrót do hotel:
obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3
Wczesne śniadanie i wyjazd do Wilna.
spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie : Starówka Wileńska mury obronne, Ostra Brama
ze zwiedzaniem Kaplicy Ostrobramskiej z cudownym obrazem NMP, Kościół św. Teresy,
cerkiew św. Ducha, cerkiew Unicka św. Trójcy i klasztor Bazylianów – miejsce uwięzienia
Adama Mickiewicza, Plac Ratuszowy, zwiedzanie kościoła św. Ducha, Dom przy ulicy
Zamkowej 24, w którym mieszkał Juliusz Słowacki i gdzie bywał Adama Mickiewicz,
Uniwersytet Wileński, kościół św. Janów, zwiedzanie Katedry Wileńskiej p.w. św.
Stanisława i kaplicy św. Kazimierza – patrona Litwy i Polski, Kościół św. Anny – perła
gotyku wileńskiego, złożenie symbolicznych kwiatów pod pomnikiem Adama
Mickiewicza, Muzeum Adama Mickiewicza, Cmentarz na Rossie – m.in.: grób matki
Marszałka Józefa Piłsudskiego z jego sercem , Joachima Lelewela, Onufrego
Pietraszkiewicza i innych, zwiedzanie kościoła św. Piotra i Pawła .
Podczas zwiedzania Wilna przerwa na obiad z regionalnymi potrawami Wileńskimi.
W godzinach nocnych powrót do hotelu na nocleg.
Dzień 4
Śniadanie. Krótki spacer po Augustowie: Rynek Zygmunta Augusta, dworek
Prądzyńskiego , stara poczta, kościół neoromański. Wyjazd w drogę powrotną , obiad po
trasie. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Cena od 559 zł/os. – cena uzależniona od liczby uczestników, terminu realizacji itp.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 69 zł/os.

Cena zawiera:
- przejazdy autokarem na całej trasie z Trójmiasta
- ubezpieczenie KL zagranica, NNW kraj
- 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie /pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką / w warunkach
higienicznych w Augustowie lub w jego okolicach
- 3 śniadania, 2 obiadokolacje, 2 obiady ( w Wilnie i w drodze powrotnej), - usługi
przewodnickie
- opiekę pilota
Możliwość zorganizowania wycieczki również dla szkół spoza Trójmiasta.

