
 

 Klub Seniora 
    przy Oddziale PTTK w Rzeszowie 

             zaprasza w terminie 

03-04.09.2019 
                            na wycieczkę na Lubelszczyznę  

                 
   1 dzień  03.09.2019 (wtorek)  

      Zbiórka uczestników na Dworcu Gł. PKS stan. M, godz. 6.50,   wyjazd na trasę  godz. 7.00.  

      Zwiedzamy: 

 Gołąb – kościół parafialny z 1626-1638 z manierystyczną fasadą przyozdobioną attykowym 

szczytem; wczesnobarokowa kaplica Loretańska z 1634-1638 

 Sieciechów – barokowy kościół pw. św. Wawrzyńca (1710-1780), zespół opactwa Benedyktów  

i kościół Wniebowzięcia NMP 

 Stężyca – kościół pw. św. Marcina zakończony w 1434 r. i rozbudowany w latach 1522-1532 i 1740; 

późnobarokowy kościół pofranciszkański Przemienienia Pańskiego z 1790-1827  

Przejazd do Puław, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

    2 dzień 04.09.2019 (środa) 

      Śniadanie.  

      Zwiedzamy: 

 Okrzeja – barokowo-klasycystyczny kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła z 1790-1793, wewnątrz 

znajdują się polichromia nawiązujące do fabuły „Quo Vadis” 

 Wola Okrzejska – Muzeum Henryka Sienkiewicza 

 Kock – klasycystyczny kościół parafialny z lat 1779-1780 i plac Anny Jabłonowskiej z ok. 1780 wg. 

projektu Szymona Bogumiła Zuga; pomnik i grób Berka Joselewicza (zginął tu w 1809r.); pomnik i 

grób gen. Kleeberga. 

 Wola Gułowska – muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków 

 Lubartów – barokowy pałac Lubomirskich z XVII z parkiem geometrycznym i oranżerią; 

późnobarokowy kościół św. Anny projektu włoskiego architekta- Pawła Antoniego Fontany; kościół 

św. Wawrzyńca i klasztor Kapucynów z 1741 roku 

Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00. 

            Koszt wycieczki – wpisowe płatne do 19.08.2019 r.: 
- 230,- zł członkowie Klubu Seniora, z opłaconą składką członkowską PTTK za 2019 r.,  

- 250,- zł członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK za 2019 r., 

- 280,- zł pozostali chętni na wyjazd. 

     W ramach wpisowego zapewnia się: 

  - przejazd autokarem, opłaty parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW dla członków PTTK, z opłaconymi składkami za 2019 r., 

- opiekę pilota, bilety wstępu oraz przewodników w zwiedzanych obiektach, 

- noclegi wraz z wyżywieniem.    

     Zapisy z wpłatą wpisowego w Biurze Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2, 

        II piętro, tel. 17 85 367 55. 

      W terminie od 03.07.2019 (środa) do 10.07.2019 (środy), zapisy dla członków  

      Klubu Seniora. Od 11.07.2019 (czwartek) zapisy dla pozostałych chętnych. 

      Osoby nie należące do  PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie. 

                       Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora. 
                                                  

Wycieczkę pilotuje: Małgorzata Haspel – przewodnik terenowy 


