
                                                                                                                      

                               

 

 

 

 

 
Pielgrzymka: Warszawa – Niepokalanów – Kętrzyn – Gietrzwałd – Św. Lipka – 

Częstochowa  
 

Termin: 09.06 – 11.06.2023    Cena: 950 zł/osoba  
 
1.DZIEŃ:  
Zbiórka uczestników pod parafią. Wyjazd w godzinach wczesnorannych. Przyjazd 
do WARSZAWY: Nawiedzenie Świątyni Opatrzności Bożej – jest elementem 
składowym kompleksu Centrum Opatrzności Bożej, w którym zawiera się 
również Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz panteon Wielkich 
Polaków. Zwiedzanie Łazienek Królewskich – spacer po parku bez zwiedzania 
wnętrz: pomnik Fryderyka Chopina, Stara Pomarańczarnia, Wodozbiór, Biały 
Dom, Pałac Belwederski, Amfiteatr i Pałac na Wyspie. Spacer po Starym Mieście – 
Pałac Prezydencki, Plac Zamkowy, Zamke Królewki z zewnątrz, Katedra Św. Jana 
oraz Rynek. Następnie Kościół Św. Anny oraz Grób Popiełuszki na terenie 
Kościoła Św. Stanisława Kostki. Przejazd do NIEPOKALANOWA – miasta 
Niepokalanej albo Grodu Maryjnego. Miejscowość sławę zawdzięcza Św. 
Maksymilianowi Marii Kolbemu. Tutaj znajduje się świątynia Najświętrzej Marii 
Panny Wszech Pośredniczki Łask z ołtarzami Św. Franciszka z Asyżu oraz 
świątynia Św. Antoniego z Padwy. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg.  
2. DZIEŃ:  
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ŚWIĘTEJ LIPKI – klasztor ten to 
przepiękna i wytworna XVII wieczna budowla ukryta wśród zieleni. Zarówno 
kościół jak i krużganki posadowiono na dziesiątkach tysięcy pali olchowych –                   
z racji na podmokły teren. Kościół zdobią niezwykle efektowne freski                                
i polichromie, rzeźby w kamieniu i drewniane, obrazy na płótnie, wyroby 
złotnicze i snycerskie oraz dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa. 
Imponujące są też barokowe organy. Świątynie otacza czworobok krużgankowy                 
z bramami prowadzącymi na dziedziniec. Najciekawsza jest brama główna, która 
jest jedynym z najbardziej misternych dzieł kowalskich jakie można zobaczyć                
w Polsce. Przejazd do KĘTRZYNA, gdzie znajduje się bazylika Św. Jerzego                         
z przełomu XIX/XV wieku. Następnie przejazd do GIETRZWAŁDU: miejscowość 
ta jest słynna z powodu mających tu miejsc objawień Najświętrzej Maryi Panny, 
które do tej pory jako jedyne na ziemiach poliskich zostały oficjalnie uznane przez 
władzę kościelną. Wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwaldzkiej. Przejazd 
do hotelu na zakwaterowanie, obiadokolacje i nocleg.  
3. DZIEŃ: 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do CZĘSTOCHOWY – zwiedzanie Jasnej 
Góry: zabudowania klasztorne Ojców Paulinów wraz z mieszczącymi się tam 
gotycką Kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej, barokową bazyliką Krzyża 
Świętego i Narodzenia Matki Bożej, a także liczne fortyfikacje jak mury obronne, 
bramy czy bastiony. Udział w Apelu Jasnogórskim o godzinie 21:00. Powrót do 
Niemodlina. Zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.   
 
Świadczenia zawarte w cenie:  
Przejazd autokarem klasy turystycznej podczas trwania pielgrzymki/ Wyżywienie:                       
2 obiadokolacje + 2 śniadania, / Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach ***, pokoje 2-3 
osobowe z łazienkami / Opieka pilota / Ubezpieczenie: NNW (15.000 PLN), obowiązkowe 
opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy.  
 
Cena pielgrzymki nie zawiera: 
Dodatkowo należy posiadać kwotę 55 zł. Kwota ta obejmuje: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem, 
opłaty za parkingi, opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania, system słuchawkowy oraz pozostałe koszty 
związane z realizacją programu. 
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