Parafia WNIEBOWZIĘCIA NMP w Łodzi zaprasza na pielgrzymkę:

Śladem miejsc świętych
POZNANIA i SZLAKU PIASTOWSKIEGO

TERMIN: 1 – 3 maja 2015r.
Cena:
W programie**:

520

zł*.

KRUSZWICA – BISKUPIN – GNIEZNO – LEDNICA
POZNAŃ – KÓRNIK – PUSZCZYKOWO – LĄD

1 dzień: (piątek) KRUSZWICA – BISKUPIN – GNIEZNO – LEDNICA
Przejazd do Kruszwicy.

KRUSZWICA – rejs statkiem po Gople, wejście na "Mysią Wieżę” jedyna pozostałość po zamku

gotyckim, wejście na taras widokowy, kolegiata romańska Św. Piotra i Pawła. BISKUPIN – najbardziej znany rezerwat archeologiczny
w Europie Środkowej. Na półwyspie jeziora Biskupińskiego osada obronna związana z ludnością kultury łużyckiej, założona ok. roku 740 p.n.e.
Jest to największa w Europie ekspozycja osady warownej in situ z początku epoki żelaza. Na pierwotnej wyspie powstała osada, którą w czasie
największego rozkwitu mogło zamieszkiwać od 900 do 1200 osób. Osada odkryta w 1933 roku przez Walentego Szwajcera. Obecnie rekonstrukcja
osady, muzeum i zagroda zwierząt.
GNIEZNO – Pierwsza Stolica Polski, Miasto Świętego Wojciecha, położone na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, na siedmiu wzgórzach. Wzgórze
Lecha, Góra Królewska staje się miejscem posadowienia grodu książęcego i trzech podgrodzi, który staje się centrum powstającego państwa polskiego.
W roku 970 powstaje pierwsza świątynia, określana mianem " Matka Polskich Katedr". Tuż za jej murami zostaje pochowana żona Mieszka I,
a w roku 999, w ołtarzu świątyni zostaje złożone ciało pierwszego polskiego świętego - Wojciecha. W 1025 roku katedra staje się miejscem koronacji
pierwszego króla Polski - Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka II. Gniezno było świadkiem koronacji 5 pierwszych królów Polski. Najcenniejszy
zabytek katedry to słynne romańskie "Drzwi Gnieźnieńskie" wykonane w IV ćwierci wieku XII, nazywane "Klejnotem Królestwa".
LEDNICA – przejście na miejsce spotkań młodzieży nad jeziorem Lednickim. MSZA ŚW. Wyjazd do Kórnika. Przyjazd na nocleg
i zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg w Hotelu Daglezja w Kórniku.

2 dzień: (sobota) POZNAŃ
Śniadanie. POZNAŃ – Ostrów Tumski: budynek Psauterii, Kościół NMP, Katedra z miejscem pochówku pierwszych władców Polski,
pozostałości I i II Katedry, wieniec kaplic m. in. Kaplica Górków, Złota Kaplica ze szczątkami Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Kaplica Królewska
kolebka polskiej państwowości, najstarsza katedra ziem polskich, kryjąca w podziemiach baptysterium i pozostałości nagrobków Mieszka I i Bolesława
Chrobrego. Sami władcy są obecnie pochowani w najsłynniejszej katedralnej kaplicy – Złotej. Rezerwat Archeologiczny Geniusz Loci – Przekrój
Poznania w trakcie zwiedzania prezentowany jest film w technologii 3D. Stary Rynek: fasada Ratusza, uznany za perłę renesansu, Fontanna:
Prozerpiny, Marsa, Apolla, Neptuna, Domki Budniczych, Pręgierz, Koziołki o godz. 12:00 na wieży ratuszowej, Pałac Górków, Kościół Farny – jedna
z najpiękniejszych barokowych świątyń w Polsce, rzeźba koziołków na Placu Kolegiackim, pomnik Św. Jana Nepomucena, Pomnik Bamberki, Waga
Miejska, Odwach, Pałac Działyńskich. Wzgórze Przemysła: Zamek Królewski, Kościół Franciszkanów z obrazem Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej Pani
Poznania, pomnik 15 Pułku Ułanów. Plac Wolności: Hotel Bazar, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Narodowe, Arkadia. Plac Mickiewicza: Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza, Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956r., Pomnik Adama Mickiewicza, przejście przez założenie ogrodowe w stylu francuskim
do Opery, gmachu Collegium Maius siedziby Uniwersytetu i Akademii Medycznej, przejście do słynnej fontanny z lwami z Alhambry (wzorowana
na fontannie w Granadzie), Zamek Cesarski. Wzgórze św. Wojciecha Kościół św. Wojciecha, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. Palmiarnia
Poznańska: jedna z największych w Europie. Posiada ok. 17 tys. roślin siedmiuset gatunków i odmian z krajów o klimacie śródziemnomorskim,
subtropikalnym, tropikalnym, sawanny, pustyń oraz kolekcję ryb egzotycznych. Wędrując przez 10 pawilonów będziemy mogli zobaczyć
m.in. bananowca, kakaowca, drzewo cytrusowe, liczne kaktusy, kilkadziesiąt gatunków bajecznie kolorowych ryb z jezior Środkowej Afryki.
Obiadokolacja. Nocleg w Hotelu Daglezja w Kórniku.

3 dzień: (niedziela) PUSZCZYKOWO – KÓRNIK – LĄD
Śniadanie. PUSZCZYKOWO – Muzeum Literackie Arkadego Fiedlera z Ogrodem Kultur i Tolerancji. W zbiorach oryginalne
eksponaty z podróży, w ogrodzie kopie słynnych posągów i monumentów starych kultur. Atrakcją jest kopia piramidy Cheopsa, statek Kolumba „Santa
Maria” oraz brytyjski samolot „Hurricane” z okresu II wojny światowej.
KÓRNIK – zespół zamkowo-parkowy – jeden z najczęściej odwiedzanych obiektów krajoznawczych w kraju. Zamek fundacji Mikołaja
Górki (1426), wielokrotnie przebudowywany, obecnie w formach neogotyckich i mauretańskich z XIX w. W autentycznych pomieszczeniach, jednej
z nielicznych tak dobrze zachowanych rezydencji magnackich mieści się Muzeum Wnętrz Zamkowych. Do zamku przylega rozległy park-arboretum
(40 ha) z najbogatszą w Polsce kolekcją drzew oraz krzewów z całego świata (3 000 gatunków). Obiad.
LĄD – zespół klasztorny pocysterski – Kościół NMP i św. Mikołaja. Ląd to pomnik historii i bezcennych zabytków, w którym witają
Salezjanie Księdza Bosko. MSZA ŚW.
Powrót do Łodzi w godzinach późno popołudniowych.

*

Cena obejmuje:

Przejazd komfortowym autokarem (WC, DVD, barek, klimatyzacja); 2 noclegi w Hotelu Daglezja w Kórniku
(www.hoteldaglezja.pl); posiłki wg programu, opiekę przewodnika, opiekę duszpasterską; ubezpieczenie NNW i KL.
Koszt przy 45-ciu uczestnikach wyjazdu.

UWAGA!!! Cena obejmuje bilety do WSZYSTKICH wymienionych
**

***

w programie miejsc (muzea, rejsy, parki)!!!

Organizator zastrzega sobie niewielkie zmiany w programie ze względu na nieprzewidziane okoliczności.
Informacje szczegółowe i zapisy:

Ks. Piotr Ciącio: tel: +48 600 – 05 - 1976, e-mail: ciagio@tlen.pl.

Kancelaria parafii: Wniebowzięcia NMP, Łódź, ul. Kościelna 8/10, poniedziałki 1000 – 1100, 1530 – 1730.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO PIELGRZYMOWANIA !!!

