Litvánia gyöngyszemei
Lengyelországi ízelítővel

Litvánia kis ország gazdag történelemmel és nagyszerű természeti adottságokkal.
Szépsége a vadregényes tájak, erdők, folyók és tavak, valamint barokk jellegű
városaiban rejlik.
Utazási időpont: 2017. szeptember 4-10.
Utazás: kényelmes, megbízható autóbusszal, tapasztalt gépkocsivezetővel
PROGRAM:
1. nap: Krakkó
Találkozás a kora reggeli órákban a szervezés helyén, Balatonalmádiban. Elutazás Krakkóba, ahol a II. János
Pál Centrumot keressük föl, amit 2013-ban adtak át, amely a „nagy pápa” életének főbb állomásait mutatja
be. A kupola alatti mellékoltárok világhírű Mária búcsújáróhelyeket örökítenek meg. Vacsora, szállás itt.
2. nap: Suwalki, (Lublin)
Reggeli után kisebb technikai szünetekkel utazás Krakkóból Suwalkiba. Útközben ismerkedés
Lengyelország egyik legrégebbi városával, Lublin-nal: az óváros, a Krakkói kapu és a Szent János
székesegyház megtekintése. Vacsora, szállás Suwalkiban.
3. nap: Vilnius
Reggelit követően egész napos városnézés a Vilnia folyó partján fekvő litván fővárosban, melyet „Észak
Rómájaként” is említenek. Megtekintjük a Gediminas tornyot, amely a régi várból maradt meg, a Szent
Szaniszló székesegyházat, Péter és Pál templomot, a Szent Anna és Szent Bernát templom alkotta gyönyörű
épületegyüttest, a festői zsidónegyedet, a Hajnalpír kaput - melynek kápolnája Szűz Mária 1600 és 1625
között készült híres ikonját rejti - és a jezsuita kollégiumot, melyet Báthory István emelt egyetemi rangra.
Ima az eredeti Isteni Irgalmasság képe előtt. Vacsora, szállás Vilniusban.
4. nap: Trakai, Siluva, Kaunas
Reggeli után látogatás Trakai szigetvárosában, amely impozáns gótikus vízi váráról híres. Ezután elutazás
Siluvaba, az első egyházilag jóváhagyott európai Mária-jelenés helyszínére. Nevezetességei: a Péter és Pál
templom – melynek 70 méteres tornya messziről magára hívja a figyelmet-, és a Főtéren lévő óriási napóra.
A várostól 12 km-re található a Keresztek hegye, a világ egyik leghíresebb zarándokhelye. A szinte
megszámlálhatatlan keresztek sokasága az elmúlt évszázadok mártírjainak állít emléket. Visszafelé
autóbuszos ismerkedés a hajdani fővárossal, Kaunas-sal. Idő függvényében rövid séta az óvárosban: a régi
városháza, a XI. századi vár és a dóm megtekintése. Vacsora, szállás Vilniusban.
5. nap: Varsó
Reggeli után utazás Varsó felé. Informatív városnézés rövid megállókkal Lengyelország újjáépített
fővárosában: az óvárosi piactér, a kapucinus templom, Krasinski palota stb. Vacsora, szállás Varsóban vagy
környékén.
6. nap: Czestochowa
Elutazás Czestochowába. A Jasna Gorát 1382-ben alapította a mi Nagy Lajos királyunk unokaöccse, Opolai
László, amit a mai napig egyetlen magyar alapítású szerzetesrend – a pálosok (fehér barátok) tartanak fenn.
(Kegytemplom- Kincstár, Múzeum, Arzenál megtekintése). Vacsora és szállás Czestochowaban.
7. nap: Kalwaria Zebrzydowska
Hazautazás kisebb technikai szünetekkel. Rövid pihenő és miselehetőség az UNESCO által védett Kalwaria
Zebrzydowska kisvárosában, mely régóta Lengyelország egyik legfontosabb zarándokhelye, kezdetei a XVII.
század elejéig nyúlnak vissza, amikor Mikołaj Zebrzydowski, az akkori krakkói vajda, itt alapított kolostort és
Krisztus Szenvedésének emlékére több kápolnát építtetett a jeruzsálemi Kálvária mintájára. Azt követően
hazautazás, érkezés az esti órákban a szervezés helyére, Balatonalmádiba.
Szolgáltatások:
Szállás, elhelyezés: középkategóriás szállodákban, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 165.000 Ft
Egyágyas felár: 30.000 Ft

