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08 d. 13 val. renkamės Viršuliškėse, prie MADOS parduotuvės.14 val. susikaupimo  
         valandėlė ir palaiminimas Arkikatedroje, po to išvykstame iš Vilniaus. Kelionė 
         per Lenkiją (naktis autobuse). 
09.d. Iš ryto atvykstame į Bratislavą. Apsistojame viešbutyje. Ekskursija. Nakvynė. 
10 d. Po pusryčių išvykstame į Vieną. Aplankome Rotušę, Parlamento rūmus, 
         Hofburgo rūmų kompleksą, šv. Mykolo, šv. Petro bažnyčias, šv. Stepono 
         katedrą, paminklus Štrausui ir Mocartui, Vienos operą. Vakare vykstame 
         į Veneciją.(Naktis autobuse). 
11 d. Laivu keliamės į Veneciją. Ekskursija po miestą, šv. Morkaus aikštė ir 
         Bazilika, Dodžų rūmai, Aimanų ir Realto tiltai. Po pietų išvykstame į  
         Paduvą, šv. Antano miestą. Nakvynė prie Brescijos. 
12 d. Po pusryčių išvykstame į Turin ą. Ekskursija, Kristaus Drobulės koplyčia. 
         Vakare Viduržemio pakrante vykstame į Lurdą (Naktis autobuse). 
13 d. Atvykstame į Lurd ą. Apsilankome Grotoje. Šv.Mišios. Vakare, 21 val. – žvakių 
         procesija. Nakvynė Lurde. 
14 d. Po pusryčių einame į maudykles. Šv. Mišios. Po pietų ekskursija. Šv. Bernadetos 
         namelis-muziejus, kalėjimas – paskutinioji gyvenamoji vieta, krikšto bažnyčia, t.t. 
         Eucharistinė procesija ir ligonių palaiminimas Pijaus X bazilikoje. 
          21 val.  norintieji gali dalyvauti žvakių procesijoje. Nakvynė. 
15 d. Po pusryčių  susitaikinimo sakramentas ir šv. Mišios. Po to einame Kristaus 
         Kančios kelią.  Vakare išvykstame į Taize.(Naktis autobuse). 
16 d. Aplankome Taize bendruomenę. Susikaupimo valandos. Po pietų išvykstame į  
         Belfortą, didžiausią išlikusią citadelę. Nakvynė. 
17 d. Po pusryčių važiuojame į Vokietiją. Lankomės Marijentalyje . Nakvynė. 
18 d. Po pusryčių vykstame per Lenkiją – namų link.(Naktis autobuse). 
19 d. Atvykstame į Lietuvą. 
 
 
Visos kelionės metu bus meldžiamasi, giedama, kalbamas rožinis, vyks diskusijos ir dvasiniai 
apmąstymai, rodomi filmai, susiję su kelione. Kasdien išklausysime šv. Mišias. Todėl vykstantieji 
turėtų labai aiškiai suvokti kelionės tikslą ir prasmę. 
Autobuse yra miegamos vietos. 
 
Kelionės kaina numatoma 1350 Lt ir 80 Eu.  
 
Piligriminio fondo koordinatorė Dalia Tarailienė 
Informacija ir registracija: tel/faks:  2406158, mob.:  8 698 85092, 
el. paštas.: daliatarailiene@gmail.com 
 


