
Pielgrzymka do Lichenia +Toruń 
  

TERMINY: dowolne 

 

CENA: 280 PLN  / os. 

             

Licheń - miejsce objawienia i cudów Matki Bożej. Pierwszy krzyż wyciosany z pościgu słowiańskiego bożka, zwanego 

"Licho ". postawił w 1151 roku - Piotr Dunin. W roku 1990 krzyż umieszczono w wybudowanej na rynku wioski kaplicy. 

Jesienią 1965 r. Pawel 11 papież - wydał dekret koronacyjny i obraz Matki Bożej Licheńskiej uznał za cudowny. 

Charyzmatyczny. Wtedy to zaczęło sie intensywne przygotowywanie samego Wizerunku, Sanktuarium, parafii i diecezji do aktu 

Koronacji. W Licheniu miały miejsce cudowne uzdrowienia, a wszyscy zebrani na uroczystościach byli świadkami dziwnego 

zdarzenia. To tutaj podczas uroczystej Sumy. w całej okolicy szalały wichry, biły pioruny, padał ulewny deszcz, w Koninie było 

oberwanie chmury, a w Licheniu pięknie świeciło słońce. 

 Toruń - Miasto magiczne. Czerwona gotycka cegła, zabytki, niebywała panorama Starego Miasta, dwa rynki, Wisła, 

Mikołaj Kopernik, Zakon Krzyżacki, uniwersytet, kultura, sztuka, międzynarodowe festiwale, pierniki, piękne toruńskie 

legendy. To pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą nam na myśl o mieście Toruniu. To miasto to prawdziwa perełka pełna 

niezwykłych atrakcji. 

 

1 DZIEŃ: 

Wyjazd z Bytomia o godz.6:00. Przyjazd do Lichenia. Przywitanie Matki Bożej Licheńskiej. Zakwaterowanie w domu 

pielgrzyma (pokoje 2,3,4-osobowe). Obiad. Msza Św. w Nowej Bazylice o godz. 16:00. Czas wolny przeznaczony na modlitwę 

lub spacer po Licheniu. Nocleg. 

2 DZIEŃ: 

Śniadanie. Msza Św. o godz.: (6:00; 7:30; 10:00). Wyjazd w kierunku Torunia. Zwiedzanie Starego Miasta.  Czas wolny. Wyjazd 

w kierunku Bytomia ok. godz. 19:00. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki. 

 
CENA ZAWIERA: 

- Przejazd autokarem klasy lux  

- 1 nocleg, wyżywienie zgodnie z ofertą 

- Ubezpieczenie KL i NNW 

- Opieka pilota / przewodnika 

- Realizacja powyższego programu 

- Podatek VAT oraz KFT 

 CENA NIE ZAWIERA: 

- Opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 pilot nie jest przewodnikiem i nie oprowadza po muzeach - robi to lokalny przewodnik.  
 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 

mailto:ewa.bak@op.pl

