PIELGRZYMKA
ZIEMIA KŁODZKA - SAKSONIA
TERMIN: 24.08.2019 – 31.08.2019

I DZIEŃ
Wyjazd w godzinach porannych po modlitwie w kosciele. Przejazd na Górę
Świętej Anny (Msza św).- to bardzo ważne miejsce pielgrzymkowe. Zobaczymy
barokową bazylikę Św. Anny z cudowną figurką, Rajski Plac, Grotę Lurdzką oraz
Kalwarię. Spacer do jednego z największych amfiteatrów skalnych w Europie i
do Pomnika Czynu Powstańczego. Przejazd do Henrykowa - opactwo Cystersów
to miejsce historyczne, malowniczo położone u podnóża Wzgórz Strzelińskich,
na
międzynarodowym
Szlaku
Cysterskim.
To
tam, w
Księgach
Henrykowskich, odnaleziono pierwsze zdanie zapisane po polsku. Zobaczymy
Salę Książęcą i wielki refektarz, czyli zakonną jadalnię, ogród opacki, pawilon
ogrodowy, oranżerię i barokowe studnie z rzeźbami. Przejazd do miejsca
zakwaterowania w Kotlinie Kłodzkiej. Obiadokolacja. Nocleg

II DZIEŃ
Śniadanie. W ciągu dnia msza święta. Zwiedzanie zamku w Kamieńcu
Ząbkowickim, który wraz ze 120-hektarowym parkiem powstał w XIX wieku.
Jest on niewątpliwie architektoniczną perłą na skalę europejską. Zamek
powstał jako fantazja Marianny Orańskiej, a autorem projektu był K.F. Schinkel.
To imponujący przykład neogotyckiej, romantycznej siedziby arystokracji, o
majestatycznej bryle ujętej w narożne, cylindryczne baszty. Przejazd do Barda
(Msza św,) – miasto nazywane bywa miastem cudów, to słynne miejsce
pielgrzymkowe W centrum miejscowości stoi sanktuarium Matki Bożej
Strażniczki Wiary, barokowy kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny,
powstały w XVII wieku w miejscu dawnych kościółków - czeskiego i
niemieckiego. W świątyni, w ołtarzu głównym znajduje się za szkłem cenna
Figura Matki Bożej Bardzkiej. Zobaczymy Muzeum Sztuki Sakralnej, Drogę
Krzyżową na Górę Bardzką. Przejazd do Wambierzyc – zwiedzanie sanktuarium
nazywanego Śląską Jerozolimą, dróżki kalwaryjne, ruchoma szopka.
Obiadokolacja. 21.00 Udział w apelu maryjnym połączonym z iluminacją
bazyliki. Powrót do hotelu. Nocleg.

III DZIEŃ_________________________________________________________
Śniadanie. W ciągu dnia msza święta. Przejazd do Międzygórza. Zwiedzanie
Iglicznej (845 m n.p.m.) – jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na
Ziemi Kłodzkiej, do czego przyczyniło się sanktuarium Matki Bożej Przyczyny
Naszej Radości "Maria Śnieżna" (Msza św.). Figurkę Matki Bożej przywiózł w
1750 r. z Mariazell mieszkaniec Wilkanowa i umieścił ją na dorodnym buku pod
szczytem. W 1983 r. figurka została koronowana przez papieża Jana Pawła II.
Spacer po Lądku-Zdroju – park uzdrowiskowy, pijalnia wód mineralnych.
Przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie zabytkowej Kopalni Złota. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.

IV DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Świdnicy – zwiedzanie ewangelickiego Kościoła Pokoju,
spacer po zabytkowej starówce, wjazd na wieżę ratusza. Zwiedzanie zamku
Książ. To jest jeden z największych zamków w Polsce i Europie i jednocześnie
największym zamkiem na Dolnym Śląsku. Niegdyś nazywany był „perłą Śląska”,
a także „zamkiem z bajki”. Wizyta w Palmiarni. Przejazd do Krzeszowa (Msza
św.) - to mała miejscowość położona w Kotlinie Kamiennogórskiej na Dolnym
Śląsku. Od czasu powstania Diecezji Legnickiej jest jej głównym sanktuarium i
miejscem pielgrzymkowym. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
V DZIEŃ__________________________________________________________
Śniadanie. W ciągu dnia msza święta. Przejazd w czeskie Góry Stołowe – piękne,
unikalne Skalne Miasto Adrspasske Skaly. Formy skalne zbudowane z piaskowca
płytowego zastały wspaniale wyrzeźbione przez naturę. Ogromne 100 metrowe
skalne bloki sprawiają monumentalne wrażenie. Zobaczymy tutaj skalny
wodospad, piękne szmaragdowe jezioro starej piaskarni otoczone różnobarwną
roślinnością oraz górne jeziorko, gdzie wyjątkową atrakcją jest przepływ
wieloosobowymi tratwami. Postój przy Pańskiej skale - to najstarszy w
Czechach rezerwat geologiczny. Zbudowana jest z pięcio i sześciobocznych
pionowych kolumn, ściśle przylegających jedna do drugiej. Przejazd do hotelu w
okolicach granicy czesko-niemieckiej. Obiadokolacja. Nocleg.

VI DZIEŃ_________________________________________________________
Śniadanie. W ciągu dnia msza święta. Po śniadaniu wyjazd do Drezna. W
programie zwiedzania Drezna m.in.: zwiedzanie kompleksu pałacowego
Zwinger – Dziedziniec, Kąpielisko Nimf, Galeria Malarstwa Starych Mistrzów
(Rembrandt, Rubens, Rafael, Tycjan, Canaletto, Durer i inni). Plac Teatralny z Operą
Sempera, Katolicki Kościół Dworski Opera, Katedra, Tarasy Brühla, Albertinum, barokowy
kościół Frauenkirche (Msza św.), Zamek Królewski. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.
Nocleg.
VII DZIEŃ __________________________________________________________________

Stolpen

Koenigstein

Śniadanie. W ciągu dnia msza święta. Wyjazd do Koenigstein. Zwiedzanie
twierdzy Koenigstein. Panorama z Bastei - jednej z najwyższych i najbardziej
popularnych formacji skalnych. Przejazd do Stolpen, gdzie zobaczymy zamek
Stolpen (miejsce 49-letniego wiezienia hrabiny Cosel). Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
VIII DZIEŃ
Śniadanie. W ciągu dnia msza święta. Przejazd do zamku Frydlant – gotyckiego
zamku bogato urządzonego, pełnego pamiątek po Waldsteinie (zbiory obrazów,
ceramiki i porcelany), położonego na granicy polsko – czeskiej. Przejazd do
Świeradowa (Msza św.) Czas wolny – spacer po Świeradowie, pijalnia wód.
Powrót w godzinach wieczornych.
Codziennnie: Msza
Miłosierdzia

św., „Godzinki”,

Różaniec,

Koronka

do Bożego

ŚWIADCZENIA:
 przejazd komfortowym autokarem
 7 x nocleg w pensjonacie/hotelu (pokoje 2,3 os. z łazienkami)
 7 x śniadanie i 7 x obiadokolacja
 opieka pilota - przewodnika,
 ubezpieczenie KL (10.000€) NNW (2.000€), bagaż (200€)
 składka na TFG
CENA 1350 zł
Bilety wstępu płatne dodatkowo – to ok. 100 zł, 300 CZK, 30 euro.
Biuro Podróży PL TRAVEL
Poczęcia NMP
ul. Dąbrowskiego 1/6
40-032 Katowice
tel./fax +48 32 256 45 77, tel. 694 980 161
www.pltravel.pl

biuro@pltravel.pl
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