
Pielgrzymka do sanktuariów 
DOLNEGO ŚLĄSKA

Program:

1 dzień – Trzebnica - Wrocław
zbiórka o godz. ... Przejazd na Dolny Śląsk do TRZEBNICY – zwiedzanie Bazyliki św. 
Jadwigi i św. Bartłomieja – klasztor ufundowany przez Henryka Brodatego z inicjatywy 
Jadwigi stał się jej schronieniem po śmierci męża. Tu także Św. Jadwiga została 
pochowana, a do jej grobu wkrótce zaczęli przybywać wierni. Kościół stał się miejscem 
kultu św. Jadwigi Śląskiej – pierwszej
polskiej świętej i najstarszym
sanktuarium na Śląsku. Przejazd do
dawnej dzielnicy uzdrowiskowej do tzw. 
Lasu Bukowego. Spacer do Kościółka
p.w. Czternastu Świętych
Wspomożycieli z Grotą z Lourdes.
Przejazd do Wrocławia –
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
i nocleg.

2 dzień - Wrocław 
Po śniadaniu zwiedzanie WROCŁAWIA,
stolicy Dolnego Śląska:  miejsce początków miasta - Ostrów Tumski z Bazyliką 
Archikatedralną św. Jana Chrzciciela, a następnie spacer po zabytkowej części miasta: 
Zakład Narodowy Ossolińskich, Uniwersytet Wrocławski z Aulą Leopoldyńską (chwilowo 
niedostępna), Rynek, Stare Jatki, kościół św. Elżbiety. Podczas spaceru napotkamy także
słynne wrocławskie krasnale. Czas wolny.  Następnie wizyta w Rotundzie kryjącej słynne
dzieło pt. Panorama Racławicka. Ewentualnie rejs statkiem po Odrze. Obiadokolacja, 
nocleg.

3 dzień – Świdnica – Książ – Krzeszów
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do ŚWIDNICY – wizyta w Sanktuarium Matki
Bożej, gdzie od wieków pielgrzymi doświadczyli wielu cudów i uzdrowień przed 
słynącym obrazem Matki Boskiej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych, zwanym też „Maria 
in sole”, czyli Maryja w słońcu. Kolejne ważne miejsce w Świdnicy to Kościół Pokoju 
pw. Trójcy Świętej – największa drewniana barokowa świątynia w Europie, należąca do 
świdnickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Obiekt wpisany jest na
listę UNESCO. Następnie przejazd do zamku Książ – to największy dolnośląski i trzeci 
pod względem wielkości zamek w Polsce. Zwiedzanie wspaniałej rezydencji przybliży 
nam jej historię i postaci kolejnych właścicieli - książąt  Hochbergów Pszczyńskich. 
Podczas II wojny światowej jedna z kwater Hitlera, w podziemiach i okolicy powstały 
tajne depozyty oraz laboratoria. Po południu nawiedzimy leżące na sudeckim szlaku św. 
Jakuba Opactwo Pocysterskie i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w KRZESZOWIE,
nazywane „perłą baroku”. W ołtarzu
głównym znajduje się słynący łaskami,
koronowany przez Jana Pawła II obraz Matki
Bożej. Przejazd do ośrodka w Kotlinie
Kłodzkiej. Zakwaterowanie, obiadokolacja i
nocleg.

4 dzień –  Wambierzyce – Bardo –
Kłodzko
śniadanie, a następnie przejazd
do WAMBIERZYC - „Śląskiego
Jeruzalem”- Sanktuarium Wambierzyckiej
Królowej Rodzin Patronki Ziemi Kłodzkiej.
Obecna bazylika stoi na wzgórzu, gdzie w XII
wieku w niszy wysokiego drzewa
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umieszczono figurkę Matki Boskiej. Według kronik w 1218 roku ociemniały Jan z 
Raszewa odzyskał w tym miejscu wzrok. Zwiedzanie Sanktuarium oraz ewentualnie ( w 
miarę dostępności ) Muzeum Ruchomej Szopki. Następnie wyjazd do BARDA, gdzie 
odwiedzimy Bazylikę Nawiedzenia NMP z czczoną od wieków figurą Matki Bożej 
Strażniczki Wiary. Niedaleko Sanktuarium znajduje się Droga Krzyżowa i Źródełko 
Maryi, któremu przypisywane są właściwości lecznicze. Następnie przejazd 
do KŁODZKA i zwiedzanie miasta: gotycki most św. Jana ozdobiony barokowymi 
rzeźbami, nazywany jest „małym mostem Karola”, ponieważ przypomina ten praski, 
Rynek, Kościół Wniebowzięcia NPM z figurką Madonny z czyżykiem, a także 
imponująca Twierdza Kłodzko z XVII/XVIII w.: bastiony naziemne z panoramą Kłodzka i
okolic. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień – Kamieniec Ząbkowicki - Góra św. Anny - powrót
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Kamieńca Ząbkowickiego. Zobaczymy 
tam monumentalny pałac neogotycki Pałac Marianny Orańskiej z XIX 
wieku, znajdujący się w rozległym kompleksie pałacowo-leśnym o powierzchni 1,15 km² 
z Mauzoleum, ruinami domku myśliwskiego i pomniejszych obiektów. Zwiedzanie z 
przewodnikiem. Przejazd na Górę św. Anny.  Znajdujące się tam Sanktuarium św. 
Anny, to popularne miejsce pielgrzymkowe słynące od wieków z kultu św. Anny 
Samotrzeciej, której gotycka figurka i relikwie przechowywane są w bazylice. 
Sanktuarium znajduje się na jakubowym szlaku Via Regia, który prowadzi przez Polskę 
na zachód do Santiago de Compostela. Po zakończonym zwiedzaniu wyruszymy w drogę
powrotną. Powrót do ..... we późnych godz. wieczornych.

TERMIN: 19.04 – 23.04.2022

CENA: 
Grupa min. 30 os – 1090 zł
Grupa min. 25 os – 1190 zł
Grupa min. 20 os – 1290 zł

 
Cena obejmuje:
przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelachach lub ośrodkach 
wypoczynkowych i domu pielgrzyma (pokoje 2 i 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 
śniadania, 4 obiadokolace, ubezpieczenie turystyczne NNW, zestawy słuchawkowe tour 
guide, opiekę pilota, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie obejmuje:
biletów wstępu, przewodników lokalnych, razem ok. 250 zł/os 
Napoje do obiadokolacji inne niż woda/kompot, dodatkowe posiłki w wolnym czasie – 
płatne we własnym zakresie.
Dopłata za pokój 1 os. - 200 zł.
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