
 

 

 
 

NIP 542-020-69-52; Numer KRS 0000165673, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy 50 000,00 złotych 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 dzień 16.09.2017 (sobota) 
- zbiórka uczestników, wyjazd z Białegostoku o godz. 5:00 
- przejazd do położonej na pograniczu Warmii i Mazur Św.Lipki - znanego sanktuarium maryjnego i centrum 
pielgrzymkowego. Jest to jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych w Europie Wschodniej. Dodatkową 
atrakcją dla turystów i pielgrzymów są przepiękne organy. Koncerty organowe w okresie letnim ściągają 
tysiące turystów i pielgrzymów; koncert organowy. 
- przejazd do Reszla, które jest jedynym miastem woj.warmiśko-mazurskiego znajdującego się w 
światowym rejestrze zabytków. Spacer po mieście, podczas którego zobaczymy Kościół farny pw. św. Piotra i 
Pawła, Gotyckie mosty nad Sajną, ratusz. Wizyta na Zamku Biskupów Warmińskich - masywna budowla ze 
strzelistą neogotycką wieżyczką, okrągłą basztą i bramą prowadzącą na dziedziniec. Obecnie w zamku 
znajduje się hotel, muzeum oraz działa galeria, która organizuje wystawy sztuki współczesnej. 

- przejazd do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie zobaczymy m.in. Gotycki Zamek Biskupów Warmińskich – 
położony na wzgórzach morenowych, jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce, leżący na Szlaku Zamków 
Gotyckich; Wysoka Brama, jedna z trzech wiodących niegdyś do miasta bram i jedyna zachowana. 
Monumentalna, czteropiętrowa budowla gotycka, przypominająca słynną Bramę Holsztyńską w Lubece; 
Gotycki Kościół PW św. Piotra i Pawła 
- przejazd do Stoczka Klasztornego, wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, które posiada 
tytuł bazyliki mniejszej nadany przez papieża Jana Pawła w 1987 roku; msza święta 
- zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dzień 17.09.2017 (niedziela) 
- śniadanie, wykwaterowanie 
- przejazd do Gietrzwałdu, msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej; zwiedzanie 
sanktuarium. Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce dziewiętnaście 
lat po Objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami 
były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. 
- przyjazd do Olsztyna, zwiedzanie miasta: makieta Starego Miasta - zainstalowana z okazji 660-lecia 
Olsztyna. Przedstawia ona najważniejsze zabytki w skali 1:500; Stary Ratusz, który  obecnie jest siedzibą 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej;  
Amfiteatr im. Czesława Niemena, Zamek Kapituły Warmińskiej - XIV-wieczny zamek gotycki, wybudowany 
dla administratora dóbr kapituły warmińskiej, w jego północno-wschodnim skrzydle mieszkał Mikołaj 
Kopernik; Wysoka Brama - najlepiej zachowany element dawnych obwarowań miasta. Dzisiaj w jej wnętrzach 
urządzone są pokoje hotelowe; Bazylika konkatedralna św. Jakuba Apostoła - monumentalny kościół św. 
Jakuba, najstarsza budowla sakralna w mieście, a także unikatowy zabytek w skali całego region; Most św. 

Jana Nepomucena, Park Podzamcze 
- obiad 
- powrót do Białegostoku 
 

Cena: 299,00 zł / osoba   ZAPISY: tel. 602 797 942  
Cena zawiera: 

- transport na trasie Białystok – wg programu - Białystok 
- 1 nocleg w Stoczku Klasztornym w Domu Pielgrzyma, pokoje 2-,3-,4-osobowe (wspólna łazienka na korytarzu) 

- 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiad 
- usługi pilota i przewodników 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
- ubezpieczenie NNW 

- zestaw słuchawkowy 

Biuro Turystyki „Bial-Tur” sp. z o.o. 

ul. Krakowska 17, 15-875 Białystok 

tel. 085 742-43-51, 085 744-52-52 fax 085 745-55-99 

e-mail: biuro@bialtur.pl    www.bialtur.pl 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Reszlu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Reszlu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuaria_maryjne

