
 

 
 

PATRIOTYCZNA PIELGRZYMKA DO KATYNIA  

W 80 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ  

I 10 ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 

 

                                                             5-11.04.2020 

DZIEŃ I 

5.04.2020 

niedziela 

Zbiórka uczestników w Starogardzie Gdańskim w wyznaczonym miejscu. 

Podróż trasą Starogard Gdański – Rēzekne. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. 

Wieczorny spacer po starym mieście, powrót do hotelu na nocleg.   
DZIEŃ II 

6.04.2020 

poniedziałek 

Śniadanie. Przejazd na łotewsko – rosyjskie przejście graniczne Terehova i 

dalsza podróż do Moskwy. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Po kolacji dla 

chętnych „Moskwa by night”, czyli m.in. spacer po stolicy Rosji nocą - 

największym mieście tego państwa jak i Europy, przejażdżka moskiewskim 

metrem - które wyróżnia się stacjami, których wnętrza przypominają pałace z 

misternymi żyrandolami wiszącymi pod sufitem. Powrót do hotelu. Nocleg. 
DZIEŃ III 

7.04.2020 

wtorek 

Śniadanie. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie i objazdówka 

środkami komunikacji miejskiej: Wzgórza Worobiowe, Uniwersytet 

Moskiewski, Góra Pokłonna, Sobór Chrystusa, Arbat. Czas wolny. Przejazd do 

hotelu na kolację. Wieczorem dla chętnych dalsze poznawanie stolicy Rosji 

nocą. Powrót do hotelu na nocleg. 
DZIEŃ IV 

8.04.2020 

środa 

Śniadanie. Kontynuacja zwiedzania Moskwy: Plac Czerwony wraz z Kremlem. 

Rejs po rzece Moskwa i poznanie stolicy od strony rzeki. Czas wolny. Kolacja. 

Wieczorem dla chętnych ostatnie nocne zaznajamianie się ze stolicą. Powrót do 

hotelu na nocleg.  
DZIEŃ V 

9.04.2020 

czwartek 

Śniadanie. Przejazd z Moskwy do Smoleńska. Po przyjeździe zwiedzanie 

Smoleńska: Kreml, Twierdza Smoleńska, Sobór św. Piotra i Pawła, Sobór 

Uspieńskiego, czas wolny na mieście. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. 

Nocleg. 
DZIEŃ VI 

10.04.2020 

piątek 

Śniadanie. Udział w rocznicowych uroczystościach w lesie katyńskim zwanym 

uroczyskiem Kozie Góry leżącym po obu stronach Dniepru od Gniezdowa do 

wsi Katyń, wizyta na Polskim Cmentarzu Wojennym. Następnie wizyta w 

miejscu katastrofy polskiego samolotu z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Złożenie 

kwiatów, zapalenie zniczy żałobnych. Po uroczystościach przejazd do Mińska. 

Wieczorne objazdowe zwiedzanie stolicy Białorusi. Zakwaterowanie w hotelu. 

Kolacja. Nocleg. 
DZIEŃ VII 

11.04.2020 

sobota 

Wczesne śniadanie. Przejazd na granicę białorusko - polską. Dalsza podróż do 

Starogardu Gdańskiego. Zakończenie pielgrzymki. 

 

 

 



              CENA: 1950,00zł   

 

Istnieje możliwość dołączenia do wycieczki w następujących miejscowościach na trasie 

przejazdu autokaru: Tczew, Malbork, Elbląg, Olsztyn, Ełk, Augustów. 
 

 

 

ŚWIADCZENIA: 

• przejazd autokarem turystycznym o podwyższonym standardzie zgodnie z trasą 

pielgrzymki, 

• noclegi w pokojach 2 osobowych z WC i łazienką, 

• 6 x śniadania, 

• 6 x kolacje, 

• dziennie litr wody mineralnej na osobę, 

• serwis kawowy i herbaciany w ciągu dnia w autokarze, 

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu w Signal Iduna wraz z chorobami przewlekłymi, 

• opieka pilota na całej trasie, 

• przewodnicy miejscowi zgodnie z programem,  

 

DODATKOWO PŁATNE: 

  

• jednokrotna wiza białoruska turystyczna 130,00 zł 

• jednokrotna wiza rosyjska turystyczna 350,00 zł 

• bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 85,00 zł 

• bilety komunikacji miejskiej i metra w Moskwie, 

• indywidualne nagłośnienie, 

• napoje do kolacji. 
 

 

UWAGI: 

 

• organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego, 

• paszport musi być ważny co najmniej 180 dni od daty zakończenia wyjazdu i mieć dwie 

wolne strony (obok siebie). 
ZALICZKI: 

• I zaliczka do 27 Stycznia 2020 r.,  w kwocie 840 zł/osoby (słownie: osiemset czterdzieści złotych) 

• II zaliczka do 25 Luty  2020 r., w kwocie 840 zł/osoby (słownie: osiemset czterdzieści złotych) 

• III zaliczka do 29 Marca 2020 r., w kwocie 840 zł/osoby (słownie: osiemset czterdzieści złotych) 

• na konto BGŻ BNP PARIBAS  nr  63203000451130000006949670,  

• z dopiskiem „KATYŃ” 

• Zgłoszenia do 25 Stycznia 2020 r., na adres klubgp.starogardgdanski@gmail.com lub telefonicznie u 

przewodniczącego klubu Sebastiana Kucharczyka pod numerem telefonu 503 460 959. W zgłoszeniu 

proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres email 

 

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


