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BYDGOSZCZ, TORUŃ I OKOLICE

CIECHOCINEK – TORUŃ – BYDGOSZCZ – CHEŁMNO – CHRYSTKOWO – LICHEŃ – KALISZ
PROGRAM RAMOWY 5 DNI

DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z Zabrza w godzinach rannych. Przejazd do Ciechocinka. Zwiedzanie perły wśród uzdrowisk
polskich z tężniami, łazienkami i Parkiem Zdrojowym z licznymi nasadzeniami. Podczas spaceru po Trakcie Solnym
zobaczymy Tężnie, będące unikatową i największą w Europie drewnianą konstrukcją służącą do odparowywania wody z
solanki, Pijalnię Wód Mineralnych oraz wybudowaną w stylu zakopiańskim muszlę koncertową w Parku Zdrojowym. Jedną
z najbardziej znanych „budowli” jest solankowa fontanna „Grzyb”. Zobaczymy także Dworek Prezydencki, w którym
zgromadzono pamiątki po prezydencie Ignacym Mościckim. Spacer wokół Łazienek, gdzie przy alejkach rosną słynne
kolorowe kwiatowe „dywany”. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Torunia lub okolic.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Torunia w którym nawiedzimy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.
Świątynia dwupoziomowa wyróżnia się ażurową 320-tonową kopułą zwieńczoną koroną. Na górnej kondygnacji w
prezbiterium znajduje się ołtarz - dokładna replika prywatnej kaplicy św. Jana Pawła II w Watykanie z obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej, podpisanym przez Świętego, z relikwią - ampułką z Jego krwią. Wnętrze zdobią m.in. liczne witraże,
mozaiki, malowidła biblijne, stacje drogi krzyżowej oraz poczet 34 świętych i wielkich Polaków. Nawiedzimy także Kaplicę
Pamięci. Z kolei na placu przed świątynią zobaczymy fontanny i pomniki, m.in. papieża św. Jana Pawła II, św. Rodziny, św.
Piotra, Mieszka I oraz Dobrawy z krzyżem i biblią. Wokół placu rozmieszczono stacje drogi różańcowej wykonane w białym
marmurze. Kolejno udamy się na Stare i Nowe Miasto z XIII-wiecznym układem urbanistycznym. Zobaczymy gotycki ratusz
z wieżą zegarową, Dwór Artusa, kamienicę Pod Gwiazdą, pomnik Mikołaja Kopernika, katedrę św. Janów, gotyckie kościoły
NMP i św. Jakuba, Dom Kopernika i Krzywą Wieżę. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Bydgoszczy.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd na bydgoską starówkę. Zobaczymy zabytkowe spichlerze oraz rynek. Nawiedzimy Sanktuarium Matki
Bożej Pięknej Miłości - patronki diecezji i miasta Bydgoszczy. Podziwiać będziemy bogaty wystrój wnętrza – ołtarz z 1666
roku, rokokowe zabytkowe stalle i ambonę oraz bogate polichromie. Pomodlimy się przed cudownym wizerunkiem Matki
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Bożej z Różą, ukoronowanym przez papieża św. Jana Pawła II podczas wizyty apostolskiej w 1999 roku. Z kolei udamy się
na wyspę Młyńską – bydgoską Wenecję, a następnie w okolice budynku Opery Nova. Kontynuacja spaceru do kościoła
Klarysek pw. NMP, a następnie do Parku Kazimierza Wielkiego. Zobaczymy fontannę „Potop”. Czas wolny. Przejazd na
osiedle Wyżyny. Nawiedzimy Sanktuarium Św. Polskich Braci Męczenników – miejsce odprawienia ostatniej Mszy św. przez
bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Tu znajduje się także Izba Pamięci. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Chełmna. Spacer po Starym Rynku, zobaczymy m.in. gotycko - renesansowy ratusz z attyką, gotycko
– renesansową kamienicę Cywińskich. Zwiedzimy pocystersko – benedyktyński klasztor, gdzie znajdują się: kościół pw. św.
Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela z XIII. Kolejno udamy się na spacer po ogrodach klasztornych położonych na skarpie
z widokiem na Wisłę i Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Nawiedzimy także kościół farny
pw. Wniebowzięcia NMP z końca XIII w. z Kaplicą Matki Boskiej Bolesnej Chełmińskiej. Następnie udamy się do
Chrystkowa, gdzie zachował się pomennonicki drewniany dom podcieniowy z 1770 roku. To jeden z niewielu tak dobrze
zachowanych obiektów w Dolinie Dolnej Wisły. Obecnie znajduje się w nim ośrodek dydaktyczno - muzealny Zespołu
Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Zobaczymy m.in. sprzęty gospodarstwa domowego,
pozostałości nagrobków menonickich, uratowanych z niszczejących cmentarzy. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie, po którym przejazd Lichenia. Nawiedzimy jedno z najsłynniejszych sanktuariów Maryjnych w Polsce –
Sanktuarium III Tysiąclecia – Świątynię Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Zespół świątynny składa się z kościoła,
dzwonnicy i wieży oraz trzech portyków. Po wejściu do świątyni wyłania się ozdobiona pięknymi freskami ściana
prezbiterium z ołtarzem głównym. Pomodlimy się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Tak w górnej jak i
dolnej części znajdują się liczne kaplice. Zobaczymy także pomnik św. Jana Pawła II, kościół św. Doroty, kaplicę Krzyża,
Golgotę. Kontynuacja podróży do Kalisza. Spacer po mieście. Zobaczymy główny rynek, ratusz z wysoką wieżą, kamienice
przy rynku, fragmenty murów miejskich z basztą „Dorotka” z XV w., katedrę św. Mikołaja, Bazylikę Mniejszą pw. WNMP.
Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.
TERMIN: 19-23.08.2018
CENA
Ilość osób 33+2 38+2 42+3
Cena
970 zł 930 zł 900 zł
ZAPEWNIAMY:
- komfortowy przejazd na całej trasie
- 4 noclegi w hotelach ***, pokoje 2- osobowe z łazienką
- 4 śniadania, 4 obiadokolacje
- opiekę i informację turystyczną pilota
- ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
UWAGI:
- program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach św.
- program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
- niezbędny dokument: dowód lub paszport
- na bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe należy przeznaczyć ok. 70 zł

