PIELGRZYMKA
BESKIDY
od 27.07.2020 do 31.07.2020 r.
Dzień 1 – po mszy św. o godzinie 05.00 wyjazd do Pszczyny zwiedzanie Kompleksu Pałacowego
po zwiedzaniu wyjazd w kierunku Wisły, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2 – po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie z przewodnikiem.
Cieszyn - przejście na rynek, do studni trzech braci, Wzgórze Zamkowe – rotunda, wieża
piastowska, msza św. przejście piesze na stronę Czeskiego Cieszyna po zakupach przejazd do
Skoczowa odwiedzimy miejsca związane z wizytą Papierza Jana Pawła II w dniu 22.05.1995 r.
Powrót do Wisły, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3 – po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie z przewodnikiem: Kubalonka - msza św. w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Istebna - zwiedzanie chaty Kawuloka skansen z prelekcją
Koniakowa – bacówka i opowieść o halach i bacowaniu,wełnie i oscypkach.
Koci Zamek – góra z pięknym widokiem.
Wisła – Rezydencja Prezydenta RP, zapora na białej i czarnej Wisełce, początek rzeki Wisły,
spacer po mieście, czas wolny na rynku.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4 – po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie z przewodnikiem: Szczyrk - msza św. w sanktuarium
Matki Boskiej Szczyrkowskiej ( źródełko z wodą leczniczą ). Góra Żar – wjazd kolejką naziemną,
przepiękne widoki na całe jezioro Żywieckie, Porąbkę i okolice Śląska. Żywiec – zwiedzanie rynku
pięknego parku, z zewnątrz zamek Komorowskich oraz Habsburgów. Malinka – skocznia
im. A. Małysza
Powrót do hotelu, obiadokolacja przy muzyce, nocleg.
Dzień 5 – po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Chlebowej Chaty gdzie własnoręcznie
będziemy formować wypiekać i degustować podpłomyki z masłem, miodem, smalcem z ziołami
popijając kawą zbożową z mlekiem po degustacji powrót do Poznania po drodze obiad.
Planowany powrót w późnych godzinach wieczornych.

Cena 990 zł.
W cenie:
przejazd autokarem, klimatyzacja, barek, video, wc
zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką
wyżywienie, śniadania, obiadokolacje, obiad w drodze powrotnej
przewodnicy miejscowi
wstępy do zwiedzanych obiektów
ubezpieczenie
wieczór przy muzyce

