
Parafialny Klub Kulturalny „BECZKA” w Bielsku Białej 

Aleksandrowicach zaprasza na:  

 
 

pielgrzymkę do 

Wiednia i 
Mariazell    

14 – 16 października 2016r 

Program:  

Dzień 1- 14.10.2016- piątek 

Wyjazd o godz. 5.00 sprzed głównego wejścia kościoła w B-B 

Aleksandrowicach i przejazd na Święty Kopeczek  Sanktuarium MB - 

Msza św. i zwiedzanie – przejazd do centrum Wiednia i objazd miasta 

reprezentacyjną aleją Ring, która powstała w miejscu murów 

obronnych miasta. Tutaj znajdują się najsłynniejsze budowle miasta i 

liczne  muzea m. in. Parlament, Ratusz, Kościół Wotywny, Park Miejski 

ze słynnym „złotym Straussem”, Karlsplatz: ze słynnym Towarzystwem 

Muzycznym gdzie odbywa się Koncert Noworoczny. Przejazd doHundertwasserhaus – najczęściej fotografowanego 

domu mieszkalnego miasta tzw. „bajkowego domu”. Następnie przejazd obok dwóch wież przeciwlotniczych 

wzniesionych do obrony miasta w czasie II Wojny Światowej. Kolejnym punktem programu będzie spacer 

ogrodami wokół pięknego pałacu Belweder  które opadają kaskadami w kierunku starówki. Zwiedzanie zamku 

Hofburg (wewnątrz) i  Starego Miasta (Innere Stadt) – tutaj czas wolny.                                                             Przejazd 

do restauracji na obiadokolację, następnie przejazd do hotelu i 

zakwaterowanie. 

Dzień 2 - 15.10.2016 – sobota 
Śniadanie i wyjazd z hotelu:Wiedeń zwiedzanie: letniej rezydencji 

cesarskiejSchönbrunn wnętrza pałacu i spacer po parku, przejazd i 

zwiedzanie kościoła św. KarolaBoromeusza (najpiękniejszy kościół 

barokowy Wiednia), Pawilony Otto Wagenra, budynek Secesji – 

przejście do centrum deptakiem- spacer najsłynniejszymi ulicami i 

placami przez starówkę: Albertina, słynnyKohlmarkt, plac Graben z 

Kolumną Morową, Katedra św.Szczepana (zwiedzanie z zewnątrz i 

wewnątrz), Kościół ZakonuKrzyżackiego i Dom Mozarta. Na zakończenie - przejazd na wzgórze Kahlenberg - 

Msza św. w kościele św. Józefa, panoramaWiednia, przejazd na Stare Miasto - czas wolny. Przejazd do restauracji 

na obiadokolację i powrót do hotelu.   

Dzień 3 - 16.10.2016 – niedziela 



Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd z hotelu, przejazd do – Mariazell - sanktuarium i Msza św.,  zwiedzanie: 

Bazyliki, Muzeum, Kaplicy cudownego źródełka. Przejazd do Polski przez Czechy (postój na obiad- we własnym 

zakresie w lokalnej restauracji).  

Powrót do Bielska ok. 22.30 

UWAGA! Program i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie  z powodu np.  
deszczowej pogody. 

 

Koszt: 140 Euro i 200 zł. od osoby(całość 
wpłaty do 30 września) 
Cena obejmuje: 

 przejazd autokarem turystycznym 

 opłaty za autostrady, wjazd do Wiednia i parkingi 

 noclegi w pokojach 2 –osobowych,w hotelu 3* 

 2 śniadania i 2 obiadokolacje  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (wliczone w cenę ok. 50 Euro od osoby) 

 opłata za przewodnika (P. Tomasz Kołtun – m.in. Budapeszt) 

 ubezpieczenie NNW           

 

Uwaga! Cena nie obejmuje: 
 ewentualnego wejścia na wieżę w Katedrze 4,50 Euro/2Euro 

 

 
UWAGA! 

 Zapisy w kancelarii parafialnej – do 30 września 2016r wraz z wpłatą zaliczki w 

wysokości 200zł.(nie podlegającą zwrotowi – chyba ze znajdzie się ktoś inny na 
zwolnione miejsce z listy rezerwowej).Reszta – 140 Euro do 30 września.Przy zapisie 
proszę podać z kim chcecie Państwo nocować w pokoju (po 2 osoby). 

 Prosimy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty, legitymację emeryta – jeśli ktoś posiada, 
oraz ważną europejską legitymację ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ 

 Stale zażywane lekarstwa 

 Informacje dotyczące wyjazdu w kancelarii parafialnej w Bielsku-Białej 
Aleksandrowicach tel. 33/812 37 03, (czynna od wtorku do piątku w godz.9.00-12.00 i 
15.30 – 17.30) oraz ks. Mariusz tel. 695 925 664 

 


