
 Do stóp Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie 

1 dzień – wyjazd z Latowic o g. 7.00 do Świętej Lipki. Wieczorna Msza św. w sanktuarium i objadokolacja 

2 dzień – Msza św. i śniadanie oraz zwiedzanie sanktuarium w Świętej Lipce i wyjazd do Wilna – 
wieczorem przyjazd do Wilna. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 3* w Wilnie. 

3 dzień – po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem. 
 Msza św. w Ostrej Bramie przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Miłosierdzia. 
Zwiedzanie Starówki wileńskiej, a mianowicie: cerkiew Świętego 
Ducha z relikwiami męczenników wileńskich 14 wieku, klasztor 
bazylianów wraz z cerkwią Swiętej Trójcy oraz Celą Konrada, ratusz, 
zaułek gotycki z kościołem św. Anny i Bernardynów, dom, w którym 
mieszkał A.  Mickiewicz,  katedra wileńska z kaplicą i relikwiami 
św.Kazimierza. Miejsca związane ze św. Andrzejem Bobolą, św. Kazimierzem, św. Rafałem Kalinowskim, 
św. Faustyną Kowalską, bł. Ks. Michałem Sopoćką, a także św. Janem Pawłem II. 
Zwiedzanie i krótka modlitwa w Domku na Antokolu, w którym 
mieszkała św. Faustyna Kowalska, gdzie Pan Jezus w 1935r.  
podyktował jej  Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz byłego 
mieszkania malarza Kazimirowskiego, w pracowni którego został 
namalowany obraz “Jezu ufam Tobie“. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu 3* w Wilnie. 

4 dzień- Śniadanie w hotelu. Msza święta w Sanktuarium Jezusa 
Miłosiernego przy oryginalnym obrazie “Jezu ufam Tobie“, 
namalowanym przez E. Kazimirowskiego według wskazówek św.Faustyny Kowalskiej.  
Zwiedzanie Ponar - miejsca stracenia ok. 100 tys. obywateli II Rzeczpospolitej w latach II Wojny 
Šwiatowej, w tym ok.20 tys. Polaków. 
Wyjazd do Trok  (ok 27 km od Wilna) zwiedzanie i krótka modlitwa w 
bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Trockiej, koronowanym jako drugi obraz w 
Rzeczypospolitej po obrazie Matki Bożej Częstochowskiej,  gdzie w 
2018 r. biskupi litewscy zawierzyli Litwę Niepokalanemu Sercu NMP. 
Następnie zwiedzanie zamku Księcia Witolda na wyspie oraz degustacja 
dań regionalnych kuchni karaimskiej -  kibinów. 
Rejs statkiem po jeziorze Galve z 20 wysepkami, podczas którego 
rozpościerają się przepiękne widoki przyrody, zamku i pałacu Tyszkiewiczów. 
Powrót do Wilna. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

 

5 dzień – Śniadanie w hotelu. Wyjazd z Wilna do Szawli na Górę  
Krzyży, niezwykłego sanktuarium, w którym naród litewski złożył 
kilkadziesiąt tysięcy krzyży wotywnych, zwaną także Świętą Górą, 
miejsce pielgrzymek i uroczystości religijnych oraz jedna z największych 
atrakcji turystycznych na Litwie, gdzie Papież Jan Paweł II podczas 
swojej pielgrzymki na Litwę  celebrował Mszę świętą.  
Msza św. na Górze Krzyży. 
Przejazd i zwiedzanie Szydłowa, kościoła i kaplicy NMP.  W XVII w. odnotowano tu objawienie Matki 



Boskiej, która ukazała się dzieciom pasącym owce. Mieści się tu największe litewskie sanktuarium Maryjne, 
które podczas swej pielgrzymki do Krajów Bałtyckich odwiedził Jan Paweł II.  

Przejazd do Kowna. Zwiedzanie Kowieńskiej Starówki, a między innymi park Santakos wraz z pomnikiem 
Janowi Pawłowi II, w miejscu, gdzie papież odprawiał Mszę św.,  kościół Trójcy Świętej wraz z  byłym 
klasztorem Bernardynek (obecnie  Seminarium Duchowne), miejsce spotkania Jana Pawła II  z biskupami  
Litwy, archikatedra  św. Piotra i Pawła, miejsce prywatnej modlitwy papieża. 
Powrót do Polski. 

Cena dla grup powyżej 43 os. – 118 euro/os = 510 zł za pobyt na Litwie 

W cenę wliczono: 

3 noclegi w hotelu 3* w Wilnie (pokoje 2/3 osobowe z łazienkami) 
3 śniadania (szwedzki stół) 
3 obiadokolacje (zupa, II danie, napój) 
1 obiad – degustacja kibinów (karaimskie pierogi z rosołem) 
Rejs statkiem w Trokach (ok. 1godz.) 
Wstęp do zamku w Trokach 
Wstęp do muzeum A. Mickiewicza  
Posługa przewodnicka według programu 
 
Wyszczególnienie opłat: 
Wstępy -20.5euro/os (muzeum Mickiewicza-1,5 euro, Zamek -7 euro, rejs-7 euro, kibiny- 5 euro) 
Hotel – 22 euro x3=66 euro 
Obiadokolacje – 8 eurox3=24 euro 
Przewodnik 3 dni x 100 euro=300 :40os= 7,5 os 
 
- Przewodnik opiekuje się grupą przez cały czas pobytu na Litwie  
- Dodatkowo grupa musi załatwić w Polsce autokar, ubezpieczenie, opłaty drogowe na Litwie 11 euro/dzień 
oraz parkingi (ok 25 euro) 
-  
Pobyt w Świetej Lipce 
Nocleg w Świetej Lipce – 40 zł 
Objadokolacja – 22 zł 
Śniadanie – 11 zł. 
Autokar – 240 zł 

 


