BARDO – WAMBIERZYCE – OSÓWKA – KRZESZÓW
BAUTZEN w Niemczech – ŚWIDNICA
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI 30.04 – 03.05.2020r.
cena: 830 zł
1 DZIEŃ 30.04.2020 (czwartek)
Zbiórka 6.30 Przejazd do BARDA (ok. 150 km) – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ STRAŻNICZKI
WIARY ŚWIĘTEJ. Największym skarbem Barda jest wielowiekowa Figura Matki Bożej wystawiona ku czci
wiernych na głównym ołtarzu. Msza św. w bazylice g. 9.30. Po Mszy św. prelekcja o historii miejsca.
Przejazd do WAMBIERZYC (ok. 35 km) – SANKTUARIUM WAMBIERZYCKIEJ KRÓLOWEJ
RODZIN I PATRONKI ZIEMI KŁODZKIEJ, nawiedzenie sanktuarium. Obiad w Domu Pielgrzyma. Po
obiedzie czas wolny, możliwość wizyty w ruchomej szopce.
Przejazd do OSÓWKI (ok. g. 15.00) – zwiedzanie podziemnego miasta nazistów Osówka z przewodnikiem
16.00/16.30 wejście do sztolni. Turyści dowiadują się o powstawaniu obiektu, zdarzeniach na frontach II wojny
światowej, o budowie kompleksów w Górach Sowich. Poznają losy ludzi pracujących przy projekcie Riese oraz
wiele ciekawostek związanych z Osówką, Górami Sowimi, Dolnym Śląskiem.
Przejazd do KARPACZA. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja , nocleg.

2 DZIEŃ 01.05.2020 ( piątek)
8.00 – 8.45 śniadanie
8.50 przejazd do POCYSTERSKIEGO OPACTWA W KRZESZOWIE – kompleks najwyższej światowej
klasy zabytków, których początki sięgają XIII wieku. Opactwo nazywane "Europejską Perłą Baroku". Godz.
10.00 zwiedzanie kompleksu z przewodnikiem, g. 12.00 Msza św. w kościele św. Józefa. Po Mszy św. czas
wolny do g. 14.00. Przejazd do Karpacza. Spacer po centrum. Powrót do hotelu. Ok. g. 17.00 obiadokolacja.
Po obiadokolacji dla wcześniej zadeklarowanych chętnych przejazd na termy Cieplickie. Po regeneracji powrót
do hotelu. Nocleg.

3 DZIEŃ 02.05.2020 (sobota)
8.00 – 8.45 śniadanie
po śniadaniu dla chętnych spacer do zabytkowej świątyni Wang, o 09.30 wyjazd do Bautzen w Niemczech.
Wizyta w Klasztorze Klarysek, Msza św. Po Mszy św. zwiedzanie miasta z przewodnikiem. W międzyczasie
czas wolny na kawę. Wyjazd z Bautzen ok. 16.00. Przejazd do Karpacza, obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ 03.05.2020 (niedziela)
7.30 – 8.30 śniadanie
8.40 wyjazd do Wałbrzycha do SANKTUARIUM RELIKWII DRZEWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
Msza św. g 10.00 – 11.00, po Mszy św. przejazd do Świdnicy – zwiedzanie Kościoła Pokoju, czas wolny. Ok.
godz. 16.00 wyjazd w kierunku Raciborza. Zakończenie pielgrzymki ok godziny 21.00.
Program jest ramowy i może ulec zmianie ze względu na dostępność zwiedzanych obiektów i warunków
atmosferycznych
Świadczenia zawarte w cenie :
– przejazd autokarem turystycznym
– opieka pilota, opieka duszpasterska
– ubezpieczenie NNW + KL
– 3 noclegi w Karpaczu Rezydencja As (pokoje 2,3,4 osobowych z łazienką), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1
obiad w pierwszym dniu pielgrzymki
– przewodnik w Bautzen,
– wizyta w Bazylice w Bardzie i w Wambierzycach
– wizyta w Kościele Pokoju w Świdnicy
– zwiedzenie Podziemnego Miasta w Osówce
– zwiedzanie Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie
Świadczenia niezawarte w cenie:
wejście na termy Cieplickie ok 30 zł (dla chętnych)

