
ŁAWRA TROICKO-SIERGIJEWSKA - ROSTOW WIELKI – JAROSŁAW – MOSKWA 

9 Maj dzień Zwycięstwa w Moskwie  

2-10 MAJA 2020 r. 

 

1 dzień (sobota, 2 maja) 

Spotkanie pielgrzymów na Lotnisku im. F. Chopina. Wylot do Moskwy.  Po 

przylocie wyjazd na trasę Złotego Pierścienia Rosji. Ławra Troicko-

Siergijewska w Siergijew Posadzie – zwiedzanie jednego z najważniejszych 

sanktuariów prawosławnych w Rosji. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 

nocleg. (S, O) 

2 dzień (niedziela, 3 maja) 

Po św. Liturgii w monasterze, w 

dniu święta Niedzieli Niewiast 

Przynoszących Wonności oraz 

śniadaniu, wyjazd do Rostowa. Po 

drodze przystanek w Peresławlu 

Zaleskim, miasta położonego na 

brzegu pięknego jeziora 

Pleszczejew, gdzie w Nikitskim monasterze posłuchamy historii o św. 

Nikicie Stołpniku i wyruszymy dalej.  

Zatrzymamy się też w Troicko-Siergiewskim Warnickim monasterze, 

założonym w miejscu urodzenia św. Sergiusza z Radoneża.  

Przyjazd do Rostowa. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. (S,O) 

3 dzień (poniedziałek 4 maja) 

Po śniadaniu rozpoczniemy 

znajomość z rostowskim Kremlem. 

Zwiedzimy historyczne świątynie, w 

których  zachowały się freski z XVI 

wieku. Miasto związane jest m.in. ze 

św. Dymitrem z Rostowa, relikwie 

którego znajdują się właśnie tu. 



Odwiedzimy również muzeum finifti (rzemiosło miejscowej ludności z XVIII 

w.) - dla chętnych warsztaty tworzenia wyrobów finifti. Obiadokolacja. 

Wyjazd do Jarosławia. Zakwaterowanie w monasterze Tołgskim. Nocleg. 

(S,O) 

 

4 dzień (wtorek 5 maja) 

Poranna św. Liturgia. 

Śniadanie. Zwiedzanie 

monasteru, w którym 

znajdują się relikwie św. 

Ignacego Brianczaninowa. 

Wycieczka statkiem po 

Wołdze  -  zwiedzanie 

Jarosławia. W 2020 roku 

miasto będzie obchodzić 

1010 rocznicę powstania. 

Jedno z najpiękniejszych miast Złotego Pierścienia Rosji, wpisane do księgi 

UNESCO, słynie nie tylko z pomników architektury takich jak Sobór 

Zaśnięcia Bogurodzicy, czy też cerkwi pror. Eliasza, ale i z pięknego 

wybrzeża nad Wołgą. Czas wolny. Powrót do monasteru. Nocleg. (S,O) 

5 dzień (środa 6 maja) 

Po św. Liturgii i śniadaniu wyruszymy w stronę Moskwy. Po drodze 

odwiedzimy słynne Sofrino - patriarszy zakład produkcyjny sakralnych 

utensyli i 

przedmiotów. 

Obiadokolacja. 

Przyjazd do 

Moskwy do hotelu 

Pekin. 

Zakwaterowanie. 

Czas wolny. Nocleg. 

(S,O) 

 



6 dzień (czwartek 7 maja)  

Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie bogatej w zabytki stolicy Rosji z jej 

centralnej części. Zobaczymy m.in.: Świątynię Chrystusa - Zbawiciela – 

największą cerkiew Moskwy, odbudowaną w 1997 r., Plac Czerwony - 

miejsce wielu historycznych wydarzeń, barwną Katedrę Wasyla 

Błogosławionego – wizytówkę miasta, Grób Nieznanego Żołnierza, Plac 

Puszkina, Plac Maneżowy, Kitaj gród. Poza tym w planach jest przejazd 

reprezentacyjną ulicą Twerską oraz przejazd i zwiedzanie zabytkowego, 

XV - wiecznego 

klasztoru 

Nowodziewicz

ego, położonego 

obok cmentarza 

z grobami 

wybitnych 

Rosjan, m.in. M. 

Bułhakowa, A. 

Czechowa, S. 

Prokofiewa. 

Przejazd po 

Prospekcie 

Kutuzowa - Góra Pokłonna, Łuk Triumfalny, współczesny Moskow City, 

Ulica Stary i Nowy Arbat – dwie popularne aleje, miejsca spotkań 

Moskwiczan. Wzgórza Worobiowe i moskiewski Uniwersytet im. 

Łomonosowa, skąd otwiera się najpiękniejszy widok na Moskwę. 

Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg. Proponujemy przy wcześniejszym 

zgłoszeniu wyjście na spektakl do teatru Bolszoj lub innego teatru w Moskwie.  

(S,O)  

7 dzień (piątek 8 maja) 

Śniadanie. Wyjazd do Monasteru Opieki Najświętszej Bogurodzicy, gdzie 

znajdują się relikwie św. Matrony Moskiewskiej. Następnie przejazd do 

dzielnicy kupców i rzemieślników Zamoskworzecze. To tu znajduje się 

między innymi Monaster śww. Marii i Marty, założony przez wielką 

księżnę Elżbietę Fiodorownę. Zwiedzanie monasteru oraz innych 

zachowanych cerkwi z XVI-XVIII w. Następnie zwiedzanie Galerii 



Trietiakowskej, na którą Rosjanie zwykli mówić  z sentymentem 

Trietiakowka - najsłynniejszej w Moskwie, a może nawet w całej Rosji, 

galerii malarstwa rosyjskiego. Warto tam zobaczyć ikony św. Andrzeja 

Rublowa - jednego z najwybitniejszych ikonografów. W zbiorach galerii 

znajdują się również prace Repina, Lewiatana, Pierowa, Serowa, Szyszkina i 

wielu innych wybitnych rosyjskich artystów. Obiadokolacja. Czas wolny. 

Nocleg. (S,O) 

8 dzień (9 maja sobota) 

Śniadanie. Udział w 

uroczystościach z 

okazji 75. rocznicy 

Dnia Zwycięstwa, w 

których weźmie 

udział wielu 

zagranicznych gości 

(w tym prezydent 

USA - Donald 

Trump). 

Obserwujemy 

Paradę Zwycięstwa, 

defiladę wojskową, marsz Pułku Nieśmiertelnego oraz świętowanie narodu 

rosyjskiego.  

Najlepiej miasto poznaje się pieszo - spacer ul. Twerską, Pierścieniem 

Bulwarowym, poprzez słynny z „Mistrza i Małgorzaty” M. Bułhakowa 

Patriarszy staw, a dla chętnych muzeum Bułhakowa.  

Wieczorem proponujemy dla chętnych przejazd stateczkiem po rzece 

Moskwa, żeby zobaczyć zupełnie inną panoramę miasta, być może jeszcze 

piękniejszą oraz Ogni Zwycięstwa (Prazdnicznyj Salut). Powrót do hotelu. 

Nocleg. (S) 

9 dzień (niedziela 10 maja) 

Św. Liturgia. Śniadanie. Wykwaterowanie. Pozostawienie bagaży w 

przechowalni. Wyjazd na zwiedzanie Kremla. Czas wolny na pożegnalny 

spacer po mieście.  Transfer z hotelu na lotnisko. Wylot do Warszawy. (S) 



Cena 3 600 PLN obejmuje: 

 Zakwaterowanie 8 nocy: w hotelach 3* w Sergiew Posadzie (1 noc), 

Rostowie Wielkim (1 noc),  dom pielgrzyma w Tolgskim monasterze w 

Jaroslawiu (2 nocy) oraz w historycznym hotelu „Pekin” 4* w Moskwie 

(4 nocy), 

 Śniadania i obiadokolacje zgodnie z programem (S-śniadanie, O-

obiadokolacja). W Jarosławiu wyżywienie monasterskie, 

 Transfery oraz obsługa transportowa na realizacje programu, 

 Usługi  przewodników  

 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

 Obsługa polskojęzycznego pilota na całej trasie podróży 

 

Cena nie obejmuje: 

  Koszt przelotu na trasie Warszawa- Moskwa- Warszawa 1300 PLN na 

21.12.2019 (koszt opłat lotniskowych może się zmienić) 

  koszty uzyskania wizy do Rosji: opłata konsularna oraz Centrum 

wizowego  150 PLN +25 EUR  

Ważne: najpóźniej 25 dni przed wyjazdem należy złożyć 1 zdjęcie i paszport 

ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 

 

Zgłoszenia do 1.02.2019 można dokonać w parafii prawosławnej p.w. św. 

Sofii Mądrości Bożej  w Warszawie, na ul. Puławskiej 568 lub przez mail 

sdybizbanska@gmail.com 

 

Wpłata zaliczki 1000 PLN w terminie do 10.02.2019 r na konto parafii  
71 1020 1169 0000 8902 0288 3239.  
Reszta płatna do 20.03.2019. 

Dodatkowe informacje pod telefonem 793037007 
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