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PIELGRZYMKA  
RODZINY BIURA PODRÓŻY ATUT 

DO L I C H E N I A 
 

PROMOCJA – CENA Z 2015 ROKU 
 

Trasa wyjazdu: Ruda Śląska – Grąblin – Licheń – Kawnice – Kazimierz Biskupi – Kalisz – Ruda Śląska 
 

Termin wyjazdu: 21– 24.09.2020 (4 dni)                                  Cena: 325 zł 
Dzień wyjazdu  PROGRAM WYJAZDU 

1 dzień  
21.09.2020 
poniedziałek   

 

  

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 7.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Przejazd 
do GRĄBLINA – miejsca objawień Matki Bożej Licheńskiej w 1850 roku z klasztorem Sióstr 
Anuncjatek i kościołem Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych. Modlitewny spacer 
po świętych miejscach lasu grąblińskiego. Przejazd do LICHENIA. Zakwaterowanie. Czas 
wolny. O 19.00 możliwość uczestnictwa we Mszy św. w bazylice i w apelu maryjnym 
o godzinie 21.00. Nocleg. 

2 dzień  
22.09.2020 

wtorek 
 

 

Całodniowa wycieczka do ciekawych miejscowości leżących niedaleko Lichenia. Na trasie:  
KAWNICE  –  wieś  z  długą historią sięgającą XII wieku; najważniejszym miejscem w wiosce  
                      jest  murowany  kościół  (którym opiekują się salezjanie) ze słynącym łaskami  
                      i koronowanym obrazem Matki Bożej Pocieszenia   
KAZIMIERZ  BISKUPI  –  dawne  miasto,  które  przywilej  lokacji  otrzymało  w  XIII  wieku  
                      od   biskupów  lubuskich,  zaskakujące  posiadanymi  zabytkami  sakralnymi  
                      w  postaci  kościoła św. Marcina z zachowanymi elementami romańskimi oraz  
                      świątyni   św.  Jana   Chrzciciela  i  Pięciu  Braci  Męczenników  z  XVI  wieku                 
                      z klasztorem bernardynów wybudowanym na planie podkowy    
Powrót z wycieczki w godzinach popołudniowych. Czas wolny. Nocleg. 

3 dzień  
23.09.2020 

środa 
  

 

Całodniowy pobyt w LICHENIU – maleńkiej miejscowości położonej nad jeziorem, 
z największym sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Polsce (100 ha powierzchni) 
uznawanym za „Częstochowę Północy” i z jedną z największych świątyń na świecie 
oraz z przepięknymi ogrodami. W trakcie dnia możliwość udziału w przygotowanym 
przez księży Marianów bardzo bogatym programie posługi duszpasterskiej oraz w spacerach 
z przewodnikiem po starej i nowej części Sanktuarium Licheńskiego. Nocleg. 

4 dzień  
24.09.2020 
czwartek  

  

Wykwaterowanie o godzinie 10.00. Czas wolny. Wyjazd z LICHENIA o godzinie 12.00. 
Przyjazd do KALISZA około godziny 13.30. Krótki 2-godzinny pobyt w mieście, którego 
nazwa pojawiła się już w II wieku, z najstarszym koronowanym wizerunkiem św. Józefa 
na świecie w jego narodowym sanktuarium. Wyjazd z Kalisza o godzinie 15.30. Powrót 
do Rudy Śląskiej w godzinach wieczornych. 

UCZESTNIKÓW ZABIERAMY Z WIĘKSZOŚCI DZIELNIC RUDY ŚLĄSKIEJ, 
KILKU DZIELNIC ŚWIĘTOCHŁOWIC ORAZ Z INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSC 

 
 

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności                                                                              
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów. 

 
 

Cena imprezy obejmuje:              Cena imprezy nie obejmuje:  
- przejazd autokarem       -     wyżywienia 
- opłaty drogowe oraz parkingowe               -     biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 
- noclegi w pokojach 4-osobowych z łazienkami               -     dopłat do pokoi 1, 2 i 3-osobowych 
      w komfortowym Domu Pielgrzyma „ARKA” w Licheniu 
- opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota 
- ubezpieczenie NNW  
- podatek VAT (23 %) 

 

 
Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje 

BIURO PODRÓŻY ATUT S.C. 
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 17.00 

 

Adres: Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 16/01 (parter) nr domofonu 30 
tel/fax  (32)  2 – 480 – 180 

 

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327 


