
 

Pielgrzymka do Pragi i Wiednia z jednym z najważniejszych 

Sanktuariów Maryjnych Europy 

1 dzień (15.10) – Wyjazd z Bełchatowa w godzinach rannych. Przejazd do Wambierzyc. Zwiedzanie 

Sanktuarium Matki BoŜej Wambierzyckiej 

Królowej Rodzin. Bazylika stoi w miejscu gdzie 

w 1218 ociemniały Jan z Raszewa, dzięki modlitwie 

przy figurce Matki Boskiej, odzyskuje wzrok. 

Wydarzenie to zapoczątkowuje ruch 

pielgrzymkowy, z którego po dziś dzień 

wambierzycka Bazylika słynie w Środkowej 

Europie. Przejazd do Pragi. Zakwaterowanie. 

Nocleg. 

2 dzień (16.10) – Śniadanie. Zwiedzanie Pragi rozpoczniemy od 

Klasztoru Strahowskiego, który od uroczystego 

przeniesienia relikwii św. Norberta w 1627 po dziś 

dzień pozostaje główną siedzibą premonstratensów 

w Czechach, spacer pod Loretę z domkiem panny 

Marii, Hradczany z katedrą św. Wita, bazyliką św. 

Jerzego, którą wybudowano na miejscu kościoła 

gdzie sakrament małŜeństwa zawarli Dobrawa z Mieszkiem I, co walnie przyczyniło się 

do późniejszego przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę. Następnie zwiedzanie ogrodów 

Vadstejna z nietypową sala terrena. Spacer przez dzielnicę Mala Strana z kościołem św. 

Mikołaja, gdzie koncertował Wolfgang Amadeusz Mozart do kościoła Panny Marii 

Zwycięskiej, zwanego Praskim Jezulatkiem. Figurkę Jezulatka podarowała praskim 

karmelitom księŜniczka Poliksena Lobkovitz. Podobno przekazując zakonnikom ten 

cenny klejnot rodzinny powiedziała: Oto oddaję wam, co mam najdroŜszego. Oddawajcie 

cześć temu Dzieciątku, a na niczym wam zbywać nie będzie. Praskiemu Jezulatku 

przypisuje się wiele cudów, np. obronę Pragi podczas oblęŜenia szwedzkiego oraz 

uratowanie przed epidemią dŜumy. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
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3 dzień (17.10) – Śniadanie. Dalsze zwiedzanie stolicy Czech – 

Most Karola z rzeźbą św. Jana Nepomucena, rynek 

Starego Miasta z zegarem astronomicznym Orloj, 

Kościół Najświętszej Marii Panny pod Tynem, 

plac Wacława, ulica Na Prikope, Brama Prochowa. 

Przejazd do Mariazelle. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

4 dzień (18.10) – Śniadanie. Mariazelle - największe w Austrii 

i jedno z najwaŜniejszych w Europie sanktuariów 

maryjnych. Początki tego miejsca sięgają roku 1157, 

kiedy to mnich benedyktyński Magnus, z polecenia 

swojego opata, wyruszył na północ, aby załoŜyć 

nowy klasztor. Przejazd do Wiednia. Przejazd do 

Schonbrunn – rezydencji letniej Habsburgów. 

Zwiedzanie pięknych ogrodów z górującą nad 

całym kompleksem Gloriettą. Obiadokolacja. Nocleg. 

5 dzień (19.10)-  Śniadanie. Zwiedzanie Wiednia cesarskiego - Stephansdom (XIII – wieczna gotycka 

katedra, centrum Ŝycia duchowego miasta), Hofburg (zimowa rezydencja Habsburgów 

z Hiszpańską Dworską Szkołą Jazdy), bliźniacze budynki Muzeum Przyrodniczego 

i Muzeum Sztuki, budynek słynnej wiedeńskiej Opery, Parlament, neogotycki Ratusz, 

Domy Hunderwassera. Przejazd na Kahlenberg – wzgórze, z którego w 1683 roku Jan III 

Sobieski dowodził zwycięską odsieczą wiedeńską, dzięki której fala islamu nie zalała 

chrześcijańskiej Europy. Msza Święta w kościele św. Józefa. Obiadokolacja Powrót do 

Bełchatowa około 24.00  

Termin: 15.10-19.10.2014                                     Cena: 950zł/os  

Cena zawiera: 

� Przejazd autokarem o podwyŜszonym standardzie (WC, klimatyzacja, DVD, barek) 

� Kawa, herbata, gorąca woda w autokarze, podczas przejazdów gratis 

� Zakwaterowanie: 2 noclegi w Pradze, 2 w okolicach Wiednia, pokoje 2,3  os z łazienkami, 

� WyŜywienie HB: śniadania, obiadokolacje (bez napojów), 

� Opiekę pilota-przewodnika oraz licencjonowanych przewodników w Pradze i Wiedniu, 

� Ubezpieczenie NNW + KL (nie obejmuje chorób przewlekłych) 

 

Uwaga!! 

Kolejność zwiedzanych obiektów moŜe ulec zmianie. 

 Bilety wstępu uczestnicy pokrywają z własnych funduszy. 


