Marzenia-Horyzonty-Pomian Travel

Pielgrzymka do Kłodzkiej Jerozolimy
Termin: 17 - 20.09.2020
Dzień 1
Wyjazd z Zakopanego o godz. 6:00. Przejazd do Pławniowic,
gdzie znajduje się piękny pałac - „architektoniczna perełka",
otoczona rozległym parkiem z unikalnymi okazami drzew i
krzewów. Chwila relaksu w parku. Następnie przejazd na
Górę Świętej Anny - najwyższe wzniesienie w Masywie
Chełmskim i bardzo ważne miejsce pielgrzymkowe, słynące
od wieków z kultu Św. Anny Samotrzeciej, której gotycka
figurka i relikwie przechowywane są w bazylice. Zobaczymy
tutaj Sanktuarium, Rajski Plac, Grotę Lurdzką oraz Kalwarię,
gdzie odprawimy Drogę Krzyżową. Następnie przejazd do
Mosznej i zwiedzanie zamku. Jest to jeden z najpiękniejszych
zamków w Polsce, zbudowany na przełomie XIX i XX w.,
przypomina swoją architekturą filmy Walta Disneya. W
zamku jest 365 pomieszczeń, a w jego sylwecie dominuje 99
wież i wieżyczek. Przejazd do Wambierzyc, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma.
Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 2
Po śniadaniu zwiedzanie Wambierzyc zwanych Kłodzką
Jerozolimą: Bazylika Nawiedzenia NMP, liczne kaplice,
krzyże, stacje kalwaryjne i figury na okolicznych wzgórzach.
Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin,
modlitwa w Bazylice przed cudowną figurką Matki Bożej oraz
czas wolny na podziwianie XIX w. ruchomej szopki z 800
figurkami (w tym 300 w ruchu).
Następnie proponujemy wycieczkę w Góry Stołowe. W
programie labirynt Szczelińca Wielkiego - rozpościera się
stąd wspaniała panorama okolicy, labirynt Błędnych Skał przejście piesze wśród przedziwnych form skalnych.
Przejazd do Dusznik Zdroju - uzdrowiska, w którym
Fryderyk Chopin po raz pierwszy koncertował publicznie.
Uroczy spacer: Park Zdrojowy z pięknymi fontannami,
Dworek im. Fryderyka Chopina, Rynek Miasta. Powrót do ośrodka, obiadokolacja.
Nocleg.
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Dzień 3
Śniadanie. Przejazd do Pocysterskiego Opactwa w
Krzeszowie - zabytek najwyższej światowej klasy, którędy
przebiega główny Europejski Szlak Cysterski. Nawiedzenie
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej - piękna późnobarokowa
świątynia z przebogatym wnętrzem, nazywana Europejską
Perłą Baroku. Następnie wyprawa do sławnego Zamku Książ pod względem wielkości trzeci zamek w Polsce, który dumnie
wznosi się na cyplu skalnym na wysokości 395 m n.p.m. Miły
spacer i odkrywanie tajemnic zamku. Czas wolny. Przejazd do
Świdnicy, nawiedzanie drewnianego Kościoła Pokoju im. św.
Trójcy - jeden z dwóch zachowanych na świecie, wyjątkowy
zabytek sztuki sakralnej wpisany na listę UNESCO. Powrót do
ośrodka. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 4
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Kłodzka. W
programie: Twierdza Kłodzka - unikatowy przykład
barokowej architektury militarnej z XVIII wieku, wspaniała
panorama miasta i Kotliny Kłodzkiej, Rynek z Ratuszem z XVI
w., Most Gotycki - unikalny w Polsce kamienny most z XIV
w., nazywany miniaturą mostu Karola w Pradze. Czas wolny.
Na koniec przejazd do Henrykowa, gdzie zobaczymy
Opactwo Cystersów - jedno z najokazalszych i najpiękniejszych założeń barokowych na
Śląsku, miejsce powstania Księgi Henrykowskiej - zabytku piśmiennictwa polskiego,
który zawiera pierwsze zdanie zapisane w dokumentach w języku polskim. Wyjazd do
Zakopanego. Przyjazd na miejsce ok. godz. 21:00.

Cena: 690 zł / 1 os. przy min. 35 os.
Cena zawiera:
 Transport autokarem, opłaty parkingowe i drogowe;
 Zakwaterowanie: 3 x noclegi w Domu Pielgrzyma
(pokoje z łazienkami - pok. 2 - 3 os. i typu studio);
 Wyżywienie: 3 x śniadanie, 3 x obiadokolacja;
 Opiekę pilota;
 Ubezpieczenie NNW.
Dodatkowe opłaty:
 Bilety wstępu: ok. 180 zł – N, ok. 120 zł – U.
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