PIELGRZYMKA NA DOLNY ŚLĄSK
1 dzień TRZEBNICA - WALIM
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych.
Przejazd do Trzebnicy. Nawiedzimy Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej: zespół klasztorny wraz
z bazyliką i grobem Świętej. Następnie zwiedzimy Muzeum Sztolni Walimskich, czyli szereg
podziemnych kompleksów i budowli naziemnych tworzących jeden z najbardziej tajemniczych
obiektów militarnych na terenie Gór Sowich – kompleks Rzeczka.
Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
2 dzień LUBOMIERZ – ZAMEK CZOCHA - JELENIA GÓRA - CIEPLICE
Śniadanie. Przejazd do Lubomierza – miasta Kargulów i Pawlaków. Zaułek filmowy- miejsce, w
którym umieszczane są tablice pamiątkowe z okazji odwiedzin miasta przez znane osobistości ze
świata filmu. Potem zwiedzanie Kościoła Wniebowzięcia NMP, w którym znajduje się największy
w Polsce zbiór relikwii świętych1 stopnia. Następnie pojedziemy do położonego na wysokim brzegu jeziora
leśniańskiego Zamku Czocha. Główne atrakcje zamku to Sala Rycerska, Komnata Książęca oraz renesansowa
studnia, nazywana „studnią niewiernych żon”. Atrakcję także stanowią przejście do podziemi oraz wieża. W
miejscu tym nakręcono wiele filmów, m.in. „Gdzie jest generał”, „Tajemnica twierdzy szyfrów”.

Przejazd do uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry – Cieplice Zdrój, najstarszego kurortu w Polsce.
Bijące tu od wieków źródła, jedyne w Polsce o temperaturze dochodzącej do 90 stopni, swoją
skuteczność zawdzięczają związkom siarki i krzemu oraz zawartości fluoru. Zobaczymy pałac
Schaffgotschów oraz pospacerujemy po Parku Zdrojowym.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
3 dzień KRZESZÓW – KARPACZ -KOWARY
Śniadanie. Przejazd do Krzeszowa. Zwiedzanie dawnego opactwa cystersów – arcydzieła sztuki
późnego baroku i zabytek klasy zerowej. To potężne opactwo składa się z 5 budynków. Z oddali
całość wygląda jak gród obronny.
Następnie pojedziemy zwiedzić Park Miniatur Dolnego Śląska w Kowarach. Zapoznamy się z
obiektami zabytkowymi, takimi jak: pałace, kościoły, starówki dolnośląskich miast,
odwzorowanymi dokładnie w skali l:25. Miniatury do złudzenia przypominają oryginalne budowle,
a my sami stojąc obok i spoglądając na nie z lotu ptaka, możemy poczuć się jak prawdziwi
Guliwerzy.
Potem pojedziemy do Karpacza. Zobaczymy największy zabytek i symbol miasta – średniowieczną
drewnianą Świątynię Wang. Przejdziemy spacerkiem przez park, gdzie wypatrzeć można
przedziwną i nieco straszną postać, strzegącą wejścia do muzeum Karkonoskie Tajemnice. To jedno
z wcieleń Ducha Gór - Karkonosza. Wejdziemy na słynny deptak, który od kilku lat stanowi
turystyczne centrum Karpacza. Tu można kupić najwięcej pamiątek, tu mieszczą się kawiarnie,
cukiernie i restauracje. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4
WAMBIERZYCE – TWIERDZA SREBRNA GÓRA
Śniadanie. Wyjazd do Wambierzyc, zwanych Śląską Jerozolimą, malowniczo usytuowanych
między trzema wzgórzami, w dolinie potoku Cedron. Nawiedzenie Sanktuarium Wambierzyckiej
Królowej Rodzin: bazylika zbudowana na wzór jerozolimskiej świątyni Salomona, kalwaria z 74
kaplicami oraz ruchoma szopka. Przejazd do Twierdzy Srebrna Góra. Unikatowy obiekt w skali
militarnego dziedzictwa kulturowego Europy i jedna z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska.
Przeniesiemy się w czasy XVIII wiecznego funkcjonowania górskiej fortecy.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 LEGNICA– LUBIĄŻ
Po śniadaniu wyjazd do Legnicy, jednego z najstarszych miast w regionie, jest trzecim co do
wielkości miastem na Dolnym Śląsku. Jego klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce.
Średnia roczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C. Nawiedzimy Sanktuarium św. Jacka,
miejsce cudu eucharystycznego. Ostatnim punktem naszej podróży będzie Lubiąż, gdzie znajduje
się najstarszy i największy Klasztor Pocysterski w Europie Środkowo-Wschodniej. Zwiedzimy
kościół św. Jakuba oraz imponującą, barokową salę książęcą. Wyjazd w drogę powrotną.
Termin 28.06. - 02.07. 2022 r
Koszt pielgrzymki – 1200 zł
Cena obejmuje: przejazd klimatyzowanym autokarem; 4 noclegi w jednym miejscu;
wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje; bilety wstępów do zwiedzanych miejsc
i obiektów; usługi przewodnickie; ubezpieczenie NNW.
Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres i pesel (dane potrzebne do ubezpieczenia)
Miejsce w autokarze według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmuje: ks. Piotr Wietrzykowski tel. 505 106 901
Zgłoszenia przyjmujemy do końca lutego.
Ważna informacja zaleca się zabranie ciepłej odzieży z uwagi na niską temperaturę (5-7°C) i dużą

wilgotność wewnątrz Sztolni Walimskich.
Emerytów, rencistów, młodzież szkolną prosi się o zabranie legitymacji
Motto naszego pielgrzymowania
"Z Bogiem w sercu i uśmiechem na ustach"

Zapraszamy!

