
 

Dzień 1 04.06.2022 

Zbiórka w Tarnowie i wyjazd w godzinach wczesnoporannych. Przejazd do Henrykowa. 

Zwiedzanie zespołu klasztornego Opactwa Cysterskiego - jedno z najokazalszych i najpiękniejszych 

założeo barokowych na Śląsku, miejsce powstania Księgi Henrykowskiej – zabytku piśmiennictwa 

polskiego. To w tej "Księdze" zostały utrwalone słynne słowa, które uznaje się za pierwsze zapisane 

zdanie w języku polskim.  Msza święta.  Przejazd do Kamieńca Ząbkowickiego. Zwiedzanie 

neogotyckiego pałacu Marianny Oraoskiej z XIX wieku, nazywany perłą architektury Dolnego Śląska. 

Czas wolny na odpoczynek i posiłek - we własnym zakresie. Przejazd do Ząbkowic Śląskich. Spacer 

po mieście: Krzywa Wieża - jest najbardziej rozpoznawalnym budynkiem miasta i przyciąga do siebie 

turystów z całej Polski,  ruiny zamku renesansowego Ratusz z wysoką, strzelistą wieżą górującą nad 

Rynkiem i Starówką, średniowieczne mury miejskie i kościół św. Anny(zwiedzanie z zewnątrz).  

Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

 

Dzień 2 05.06.2022 

Śniadanie. Przejazd do Lubiąża - zwiedzanie pocysterskiego klasztoru, który jest uznawany za 

największy kompleks klasztorny w Polsce i jeden z największych w Europie. Największe wrażenie robi 

imponująca zachodnia fasada, klasztor jest 3 razy większy od Wawelu. Gigantyczna fasada, długa na 

223 metry ma ponad 600 okiem. Zobaczymy m.in. jadalnię opata, salę książęcą, kościół NMP, 

refektarz. W drodze powrotnej przejedziemy do Kapliczki Matki Bożej Dobrej Rady w 

Sulistrowiczkach .Kaplica została zaprojektowana na siedmiokącie foremnym, wykonana z drewna 

świerkowego, na podmurówce granitowej. Bardzo oryginalna i bogata więźba dachowa w kształcie 

gwiazdy siedmioramiennej oraz sklepienie nawiązują do siedmiu darów Ducha Świętego. 

Przejazd na miejsce zbiórki. Powrót w godzinach późnowieczornych.  

CENA PIELGRZYMKI : 550 zł 

Cena zawiera: 

 Przejazd busem/mniejszym  autokarem 

  1 nocleg w  domu pielgrzyma/pensjonacie 

 Wyżywienie : śniadanie i obiadokolacja 

 ubezpieczenie NNW 10000 zł, OC 20000 zł 

 TFG i TFP 

 Opieka pilota 

 Koszty realizacji programu 

Cena nie zawiera :  

 dopłaty do pokoju jednoosobowego :  80 zł/ noc 

Dodatkowe ubezpieczenie : 

OD KOSZTÓW REZYGNACJI W PRZYPADKU :  

– zachorowania nagłego – 4 % 

  -  z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantannę –  6%  

 -  zachorowania z  powodu chorób nagłych i przewlekłych – 5%   

                 - z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantannę – 7%  

 


