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Sanktuaria Polski Południowo-Wschodniej - 3 dni 
 
 

      
 

GRABARKA – DROHICZYN – KODEŃ – ZAMOŚĆ – LEŻAJSK – KALWARIA PACŁAWSKA – DUKLA  
 

                           Termin: 19.09 – 21.09.2019 r. 
 

Dzień 1: Grabarka, Drohiczyn – czwartek 19.09.2019 
We wczesnych godzinach porannych spotykamy się na wyznaczonym parkingu, skąd nastąpi wyjazd autokaru. 
Udamy się do Grabarki „prawosławnej Częstochowy”, gdzie zwiedzimy monastyr prawosławny oraz Świętą 
Górę – Wzgórze Pokutników. Następnie przejazd do Drohiczyna gdzie zwiedzimy klasztor Jezuitów wraz z 
Collegium Nobilium i kościołem katedralnym Świętej Trójcy. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się na 
obiadokolację i nocleg do hotelu.   
 
Dzień 2:  Kodeń, Zamość, Leżajsk – piątek 20.09.2019 
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia. Następnie 
wyruszymy do Zamościa, gdzie nawiedzimy Katedrę ufundowaną przez Jana Zamoyskiego. Zobaczymy także 
imponujący Rynek Wielki z Ratuszem – jeden z piękniejszych reprezentacyjnych placów w Europie (z XVI 
wieku) oraz Pałac Zamoyskich (z zewnątrz). Po południu udamy się do Leżajska, gdzie zwiedzimy jeden z 
najcenniejszych zabytków architektury kościelnej z przełomu renesansu i baroku – Bazyliki Zwiastowania NMP 
z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia i słynnymi organami. Udamy się również do Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, gdzie zobaczymy m.in. ekspozycję browarniczą, ekspozycję historyczną miasta i regionu oraz 
wystawę zabawkarską. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się do hotelu na kolację i nocleg. 
 
Dzień 3: Kalwaria Pacławska, Dukla – sobota 21.09.2019 
Po śniadaniu udamy się do Kalwarii Pacławskiej, gdzie zwiedzimy Sanktuarium Męki Pańskiej, którego historia 
sięga XVII w. Udział w Drodze Krzyżowej, zwiedzanie: kościół Znalezienia Krzyża Świętego, 42 kaplice, z których 
36 to tak zwane kaplice drążkowe, przy których odprawiane są nabożeństwa. Następnie przejedziemy do 
Dukli, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Msza św. Zwiedzanie śladami św. 
Jana z Dukli m.in.: Krzyż Pojednania, kaplica św. Jana, Góra Cergowa, Złota Studzienka z wodą uznawaną za 
uzdrawiającą, Góra Zaśpit, gdzie znajdowała się niegdyś pustelnia św. Jana. Po zakończonym zwiedzaniu w 
godzinach popołudniowych wyruszymy w drogę powrotną do parafii. Przyjazd do parafii w późnych godzinach 
wieczornych. 
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Cena: 690 PLN/osoby 
 (oferta dla grupy 46 osób) 

 
Cena zawiera: 

 Przejazd komfortowym autokarem  (klimatyzacja, barek – płatny we własnym zakresie, rozkładane fotele, wc); 

 2 noclegi w hotelach **/*** (pokoje 2,3 – osobowe z łazienkami); 

 Wyżywienie 2 x dziennie:  2 śniadania, 2 obiadokolacje; 

 Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA:  KL (10 000 EUR) i NNW (7 000 PLN), choroby przewlekłe; 

 Opiekę polskojęzycznego pilota; 

 Codzienna Msza św.; 

 Program zwiedzania. 
 
Cena nie zawiera:   

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, kosztów związanych realizacją programu, 
słuchawek podczas zwiedzania (ok. 120 PLN/os. – płatne u pilota w autokarze);  

 świadczeń niewymienionych w ofercie;   

 dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z pielgrzymki (30 zł/osoby – płatne tylko w dniu zapisu); 

 wydatków własnych. 
 
Warunki płatności: 
Zaliczka 200 PLN/osoby przy zapisie, dopłata do całości na miesiąc przed pielgrzymką. 
 
 

B.P. ORLANDO PIELGRZYMKI ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANIA OBIEKTÓW 
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