Parafia Rzymskokatolicka
św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach
Klasztor Franciszkanów
ul. Panewnicka 463, 40-774 Katowice
tel: 32 252 73 58

SANKTUARIA LITWY I POLSKI
02-04.07.2018
1 dzień -

godz.6:00 - wyjazd z miejsca zbiórki - Katowice
TYKOCIN – m.in. Duży i Mały Rynek, b. zespół klasztorny OO. Bernardynów, kościół
parafialny Św. Trójcy /MSZA ŚW./
Przejazd w kier. Litwy
obiadokolacja i nocleg w Wilnie

2 dzień -

śniadanie
WILNO - m.in. Sanktuarium Ostrobramskie /MSZA ŚW./, Kościół św. Teresy, Klasztor
oo. Bazylianów, plac Ratuszowy, kościół św. Ducha (świątynia z 16 rokokowymi ołtarzami
oraz rzadko spotykana w architekturze ambona połączona z konfesjonałem)
kościół oo. Bernardynów, kościół św. Anny, plac Katedralny, Katedra św. Stanisława z kaplicą
św. Kazimierza, Kościół św. Piotra i Pawła – perła wileńskiego baroku, Domek św. Faustyny,
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w kościółku przy ul. Dominikańskiej z oryginalnym obrazem
Jezu, ufam Tobie namalowanym przez E. Kazimirowskiego, cmentarz na Rossie
obiadokolacja i nocleg w Wilnie

3 dzień -

śniadanie
przejazd w kier. Polski
SOKÓŁKA – wizyta w kościele św. Antoniego z Relikwiami Ciała Pańskiego /MSZA ŚW./
ŚWIĘTA WODA – Sanktuarium MB Bolesnej
ok. godz. 22:o0 – powrót na miejsce zbiórki

Cena 690 PLN + 45 EUR obejmuje:
- przejazdy autokarem (klimatyzacja, napoje za zł,-)
- 2 noclegi w hotelach (pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami)
- 2 śniadania
- 2 obiadokolacje (bez napoi)
- ubezpieczenie NW i KL
- opiekę pilota
- bilety wstępu do odwiedzanych obiektów
- system audio-guide
- miejscowych przewodników
Serdecznie zapraszamy
* kwota 45 EUR jest integralną częścią ceny i nie podlega rozliczeniu
** program jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie
*** z przyczyn niezależnych od organizatora , BT Mistral zastrzega sobie możliwość zmian programu
**** za klauzulę siły wyższej uważa się decyzję władz narodowych dotyczące zamknięcia jakichkolwiek obiektów
wymienionych w programie z powodu świąt lub innych wydarzeń, a tym samym niemożność ich prezentacji grupie

Program wyjazdu stanowi autorską własność intelektualną i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz.
83, z późniejszymi zmianami) - są chronione prawem.

