Termin 30.09-02.10.2022r.

Dzień 1.

Wyjazd z Wapienicy w godzinach wczesno porannych. Przejazd do Świdnicy. Wizyta i
zwiedzanie Kościoła Pokoju. Zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO, Pomnik Historii,
największa drewniana barokowa świątynia w Europie, jeden z siedmiu nowych cudów Polski
według „National Geographic”. Przejazd do Wałbrzycha. Zamek Książ, gdzie Bolko I Surowy,
nakazał wybudować „Klucz do Śląska” - zwiedzanie wnętrz trzeciego co do wielkości zamku w
Polsce. Spacer do palmiarni, powstałej z inicjatywy ostatniego przedstawiciela rodu Hochbergów
na Zamku Książ – Jana Henryka XV, a dziś mieszczącej ponad 250 gatunków roślin. Przejazd do
Krzeszowa, gdzie zobaczymy pocysterski kompleks klasztorny, który od stuleci jest domem
Łaskawej Pani oraz Duchową Stolicą Dolnego Śląska. Msza św. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu
w okolicach Kudowy Zdroju. Zakwaterowanie. Nocleg.
Dzień 2.

Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd do miejscowości Wambierzyce. Wambierzyce to ważne
sanktuarium maryjne na Dolnym Śląsku. Znajduje się tu Bazylika p.w. Nawiedzenia NMP z
początku XVIII wieku, wybudowana w miejscu drewnianej kaplicy z 1263r, o ciekawej barokowej
architekturze. We wnętrzu wykonana z drewna lipowego figurka Matki Boskiej Królowej Rodzin,
datowana na XIV wiek, ukoronowana w 1980 roku. Msza św. Zwiedzanie Bazyliki i całorocznej
ruchomej Szopki Bożonarodzeniowej. Przejazd przez Park Narodowy Gór Stołowych z wizytą w
Błędnych Skałach – zespół unikalnych bloków skalnych tworzących malowniczy labirynt. Przejazd
do Czermnej, zwiedzanie unikatowej w skali kraju Kaplicy Czaszek, w której wyeksponowane jest
3 tyś. czaszek. Powrót do Kudowy Zdroju. Czas wolny w parku zdrojowym z możliwością
skorzystania z pijalni wód mineralnych. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3.

Śniadanie. Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kłodzka. Zwiedzanie
Twierdzy Kłodzkiej, bastionowa twierdza na miejscu wcześniejszego zamku z 1577,
przebudowanego w latach 1680-1702, w największym stopniu rozbudowana przez króla
pruskiego Fryderyka II Wielkiego, przejście podziemną trasą turystyczną. Na zakończenie
pielgrzymki Msza św. i zwiedzanie Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim.
Powrót do Wapienicy w godzinach wieczornych.
Cena obejmuje:
Koszt pielgrzymki 660 zł. od osoby
- przejazd autokarem turystycznym,
- zakwaterowanie w pensjonacie, pokoje 2,3osobowe z łazienkami
- wyżywienie (śniadanie, obiadokolacje),
- opiekę pilota, zwiedzanie miast z pilotem,
Cena nie obejmuje biletów wstępów do zwiedzanych obiektów ok. 150zł

