
 PARAFIALNY  KLUB KULTURALNY 

„BECZKA”  

 w  BIELSKU -BIAŁEJ  ALEKSANDROWICACH 

  

 ZAPRASZA  NA  PIELGRZYMKĘ: 
 

LUBLIN  I   ZAMOŚĆ 

25-27  KWIETNIA 2020r. 
PROGRAM: 

I dzień - 25.04.2020r. - Wyjazd spod kościoła w Bielsku-Białej Aleksandrowicach o 

godz.5,30, przyjazd do Lublina w godzinach południowych, zwiedzanie Lublina-dziedziniec 
KUL ze słynnym pomnikiem papieża JPII; msza św. w kościele akademickim. Wyjazd do 
Majdanka- zwiedzanie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Ok. godz.18.00 
przejazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja. 

 

II dzień - 26.04.2020r.- Śniadanie- Przejazd do Kozłówki: zwiedzanie zespołu 

pałacowo – parkowego Zamoyskich. Przejazd do Lublina. Dalszy ciąg zwiedzania 
Lublina- Stare Miasto: (rynek, ratusz d. Trybunał Koronny, zabytkowe kamienice, 
archikatedra, bramy: grodzka i krakowska, najsłynniejsze legendy lubelskie na trasie. 
Kościół i klasztor (skarbiec) Dominikanów wraz z Mszą świętą. Przejście na miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja. 

 

III dzień – 27.04.2020r.- Śniadanie- Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 

Zamościa, zwiedzanie:  rynek wielki– kamienice renesansowe, ratusz, d. bramy miejskie, 
katedra, Akademia Zamojska, arsenał, rynek solny i wodny, pałac Zamojskich (obiekty z 
zewnątrz), fortyfikacje twierdzy. Przejazd do Krasnobrodu: sanktuarium MB 
Krasnobrodzkiej (msza św.), muzeum przyrodniczo-etnograficzne Roztocza, kapliczka  
„na wodzie”. Obiad. Wyjazd do Bielska Białej ok. godz.17,oo i przyjazd do Bielska-Białej 
w późnych godzinach wieczornych. 



KOSZT: 470ZŁ / OSOBA 
Obejmuje: - przejazd autokarem turystycznym; - opłaty za drogi i parkingi; - opłaty  za 
bilety wstępu i przewodników; - opłaty za 2x noclegi, 2x śniadania, 2x obiadokolacje, 1x 
obiad;  - ubezpieczenie NNW. 

UWAGA: 

Zapisy w kancelarii parafialnej do 18 marca 2020r. wraz z wpłatą zaliczki w 
wysokości 100zł. (nie podlega zwrotowi, chyba, że znajdzie się  ktoś inny na zwolnione 
miejsce z listy rezerwowej). 

Pozostałość do zapłaty: do 15 kwietnia 2020r. 

Przy  zapisie w kancelarii parafialnej proszę podać z kim państwo chcecie nocować w 
pokoju. Pokoje: 2, 3, 4, 5 – osobowe. 
 
 

INFORMACJE: 

 kancelaria parafialna (tel. 33/ 812 37 03, czynna od wtorku do 

piątku, w godz. 9.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30) 

 strona internetowa parafii: aleksandrowice.bielsko.pl 

 


