
BIURO PODRÓŻY PIELGRZYMKOWO –  
TURYSTYCZNE PIOTR-TRAVEL 

 

  
PROGRAM: 
DZIEŃ 1: 
Wyjazd z Warszawy o godz. 5:00, Zakręt 5:30, Siedlce 
6:00, Międzyrzec Podl. 7:00, Biała P. 7:30 
Możliwość wyjazdu z każdej miejscowości w Polsce i 
zagranicą. 
Przejazd do KOSTOMŁOTÓW jest to wieś o 
rodowodzie średniowiecznym, gdzie  znajduje się 
jedyna na świecie parafia neounicka. Miejscowa 
cerkiew św. Nikity Męczennika od 1998 jest ośrodkiem 
pielgrzymkowym, sanktuarium błogosławionych męczenników z Pratulina. 
Przejazd do KODNIA nawiedzenie Bazyliki św. Anny wewnątrz której znajduje się owalna kopuła z 
dekoracją stiukową. W ołtarzu głównym widnieje otoczony kultem obraz Matki Boskiej Kodeńskiej, 
zwanej Królową i Matką Podlasia.  

Nawiedzenie kościoła Św. Ducha wewnątrz którego znajduje się otoczony kultem krucyfiks Chrystusa 
czczonego pod tytułem Ukrzyżowany Uśmiechnięty, ponieważ Zbawiciel wyobrażony został z pogodną i 
uśmiechniętą twarzą.   

Zwiedzenie przepięknych Ogrodów Kodeńskich - ogromny 
labirynt, zapach ziół, piękna altana, a wokół – założenie 
parkowe. To Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – niezwykłe 
miejsce, gdzie można odpocząć i fizycznie, i duchowo. A potem 
– ogromna kolekcja kaktusów i garść porad dotyczących ich 
uprawy. 
Przy ulicy Sławatyckiej w Kodniu stoi Brama Unicka. 
Zabytkowa brama pełniła dawniej funkcję dzwonnicy. Obiekt 
pochodzi z początku XIX wieku. Brama prowadziła na teren 
kościelny, gdzie stała cerkiew unicka pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła. Prawosławna świątynia została spalona i 

rozebrana w drugiej połowie XIX wieku. Brama-dzwonnica jest murowana z czerwonej cegły. Posiada 
trzy łukowe przejścia. W górnej części widnieje drewniany uchwyt z metalowymi okuciami trzymający 
dawniej dzwon. Na szczycie bramy zachował się ciekawy, metalowy krzyż. 
Obiadokolacja i nocleg. 
DZIEŃ 2: 
Śniadanie.   
Przejazd do PRATULINA nawiedzenie kościoła Św. Apostołów 
Piotra i Pawła, w którym znajdują się Relikwie Błogosławionych 
Męczenników Podlaskich, Obraz Matki Bożej Pratulińskiej  ,,Nadziei 
i Jedności” – Patronki Unitów, który ocalał ze zniszczonej świątyni 
unickiej w Pratulinie. Plac Męczeństwa Unitów z 1874 r., na którym 
została wzniesiona XVIII – wieczna świątynia pt. Trójcy Świętej 
przeniesiona w 2009 r. ze Stanina tzw. Martyrium Pratulińskie. 
Wewnątrz Świątyni znajdują się wyeksponowane fundamenty 
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cerkwi unickiej, przy której Unici oddali swoje życie w obronie wiary. Nawiedzenie miejsca pochówku 
Unitów, Cmentarz Unicki. 
Przejdziemy Dróżkami Pratulińskimi, przy których stoi 13 kapliczek, z drewnianymi figurkami 

Męczenników, rozłożone wokół malowniczego 
stawu. 
Przejazd do JANOWA PODLASKIEGO gdzie 
można podziwiać przepiękne konie. 
Fascynującym miejscem jest Stajnia Czołowa  
którą zaprojektował słynny architekt Henryk 
Marconi. Spacer po Parku gdzie znajduję się 
cmentarz dla koni zapełniony głazami z 
tabliczkami, na których widnieją imiona koni 
zasłużonych dla stadniny. Kolejny miejscem jest  

Hala Ujeżdżeniowa w której to właśnie co roku odbywa się najsłynniejsza i najbardziej prestiżowa aukcja 
koni arabskich.  
Przejazd do LEŚNEJ PODLASKIEJ nawiedzenie  Bazyliki św. Piotra i św. Pawła – zabytkowy kościół 
znajdujący się w obrębie barokowego zespołu klasztornego paulinów, sanktuarium Matki Bożej 
Leśniańskiej Od 1984 posiada tytuł bazyliki mniejszej.  
Jest to jeden z ważniejszych ośrodków kultu maryjnego na 
Podlasiu zwany "Podlaską Częstochową”. 
Obiadokolacja i nocleg. 
DZIEŃ 3: 
Śniadanie.   
 Przejazd do wsi GRABARKA obok której jest góra o tej samej 
nazwie. Jest to najważniejsze miejsce kultu religijnego 
wyznawców prawosławia w Polsce.  
Na Grabarce znajduje się utworzony w 1947 monaster żeński 
Świętych Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie 
Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” i refektarzowa – Zaśnięcia 
Przenajświętszej Bogurodzicy. U podnóża Góry znajduje się cudowne źródełko. To właśnie ci, którzy tu 
umyli się i napili się wody, zostali ocaleni z epidemii cholery w 1710 r. Do dziś ludzie przychodzą tu i 
obmywają  swoje chore i obolałe miejsca, piją wodę ze studni i zabierają ją do domów. 

Przejazd do DROHICZYNA nawiedzenie katedry Trójcy Przenajświętszej, 
która jest czwartym, obok Gniezna, Krakowa i Warszawy miejscem, 
gdzie koronowano królów. W tej urokliwej, nabużańskiej 
miejscowości dokonano koronacji jedynego króla Rusi, który był 
prawnukiem Bolesława Krzywoustego.  
Nawiedzenie kościoła pw. Wszystkich Świętych kościół położony 
jest w zachodniej części Drohiczyna, na malowniczym wzgórzu nad 
Bugiem. W ołtarzu głównym możemy podziwiać barokowy 
krucyfiks z XVIII wieku, a także obraz św. Benedykta. 
Obiad. Powrót do Warszawy. 

 
CENA OBEJMUJE:   

noclegi, wyżywienie: 2 śniadanie 2 obiadokolacje i 1 obiad, transport autokarem, ubezpieczenie: KL i 
NNW, opieka pilota  
 

Możliwość wyjazdu z każdej miejscowości w Polsce i zagranicą. 
 

Informacje i zapisy: ul. Brzeska 23, 21-560 Międzyrzec Podl.  
tel./fax: 083/371-68-31, 600 301 704 (9.00–17.00),   
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 
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