
BIURO PODRÓŻY PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNE  

„PIOTR TRAVEL” 

GIETRZWAŁD  

ZUZELA – STOCZEK KLASZTORNY 
– ŚW. LIPKA 

Termin: 12-13.09.2020 /2 dni/ 
Koszt: 250 Zł 

DZIEŃ 1:  
Wyjazd z Białej Podl. o godz. 5:00, Międzyrzec 5:30, Siedlce  6:15 
Przejazd do wsi ZUZELA - miejsca urodzenia kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Zwiedzimy szkołę powszechną do której uczęszczał 
kardynał Stefan Wyszyński w której obecnie mieści się muzeum 
poświęcone kardynałowi Wyszyńskiemu. 

Przejazd do  GIETRZWAŁDU –  jest jednym z 12 na świecie, a jedynym w 
Polsce miejscem objawień maryjnych uznanych przez Stolicę Apostolską za 
autentyczne. Objawienia trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 r. 
Wizjonerkami były: 13 letnia - Justyna Szafryńska i 12 letnia Barbara 
Samulowska. Msza Św. Obiadokolacja i nocleg. 
DZIEŃ 2: 
Śniadanie. Przejazd do miejscowości  STOCZEK 

KLASZTORNY, gdzie znajduje się  Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju 
oraz drugiego miejsca uwięzienia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Msza Św.  
Nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w miejscowości ŚWIĘTA LIPKA -  to 
sławne już od średniowiecza sanktuarium przyciągające rzesze pielgrzymów 
nie tylko z Warmii i Prus, ale także z najdalszych zakątków Polski. To także 
obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów 
późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru, posiada 
zachowaną w idealnym stanie bogatą i różnorodną dekorację. Składają się na nią rzeźby, freski, obrazy na 
płótnie, wyroby złotnicze oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła artystycznego kowalstwa. 
Powrót w godzinach wieczornych. 
 

CENA OBEJMUJE:  
 1 nocleg 
 wyżywienie: 1 śniadanie i 1 obiadokolacja 
 transport autokarem, 
 ubezpieczenie Kl, NNW 

 opieka pilota  
 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie 
w przypadku zaistnienia sytuacji od organizatora niezależnych. 

Szczegóły ustala pilot w porozumieniu z kierownikiem grupy. 
 

Informacje i zapisy:   
Tel./fax:  83/371-68-31, 600 301 704  (8:00-17:00)  kom. 604 464 878 (8.00 - 20.00) 
E- mail:  biuro@piotrtravel.pl     www.piotrtravel.pl 
Nr. konta: P.H.U.”PIOTREX” Eksport-Import Piotr Łosicki ul. Brzeska 23, 21-560 Międzyrzec Podl. 
PKO BP: PLN: 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
mailto:biuro@piotrtravel.pl

