Pielgrzymka Rowerowa Pomorze
Hel – Słupsk 26 - 29 maja 2016r

25.05.2016r - godz.23.50 wyjazd pociągiem TLK z W-wy Centralnej, przyjazd do Helu - godz.
8.24.
I dzień (26.05.2016r) - Święto Bożego Ciała.
9.30 - msza święta i procesja Bożego Ciała wzdłuż morza na półwyspie helskim (parafia Bożego
Ciała na Helu).
- Jastarnia - kościół Nawiedzenia NMP, szlak Militarnej Historii,
- Kuźnica - kościół p.w. św. Antoniego,
- Chałupy - kościół p.w. ś.Anny,
- Władysławowo - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, pomnik gen. Hallera. COS Cetniewo,
- Swarzewo - kościół p.w. Narodzenia NMP. Królowej Polskiego Morza,
- Puck - kościół p.w. św. Piotra i Pawła,
- Wejherowo - nocleg Harcerska Baza Obozowa "Cedron".
Dystans do przejechania pierwszego dnia około 63 km.
II dzień (27.05.2016r)
Wejherowo - msza św. w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym, zwiedzanie z przewodnikiem Kalwarii
Wejherowskiej-Jerozolimy Kaszubskiej. Wyjazd z Wejherowa ok. godz.11.30- Krokowa
zabytkowy kościół z 1847r pw.Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej,zamek rodziny von KrockowŻarnowiec kościół Zwiastowania Pańskiego z XIIIw. z pietą z roku 1430.-Dębki kościół Matki
Bożej Częstochowskiej/sakralny zabytek kultury kaszubskiej/-Białogóra-Lubiatowo-Osieki
Lęborskie barokowy kościół z 1740r pw. NMP Gwiazdy Morza-Kierzkowo-Słajszewo.Słajszewonocleg w gospodarstwie agroturystycznym.
Dystans do przejechania około 60 km.
III dzień 28.05.2016r
Słajszewo -godz.6.45 wyjazd do kościoła w Ciekocinie na mszę św. o godz.7.00.Po mszy św.
śniadanie w Słajszewie i wyjazd godz.8.30 do Łeby. Dalszy przebieg trasy III dnia Łeba-Rąbka
/ruchome piaski/.Rąbka-Żarnowska-Gać-Izbica-Główczyce--Równo-Wierzchocino-ŻelazoSmołdzino-Gardna Wlk-Gardna Mała- Wysoka- Retowo- Łódki- Rowy. Dystans do przejechania
około 90 km odcinek b.trudny. Nocleg w Rowach ośrodek wypoczynkowy Scala,w ośrodku
przewidziana jest obiadokolacja,nocleg i śniadanie w cenie 40-45 zł.
Dystans do przejechania około 90 km.
IV dzień (29.05.2016r) Rowy – Ustka - Słupsk
Godz.7.30 msza św. w kaplicy ośrodka Scala,po mszy św. śniadanie i wyjazd do Ustki i Słupska o
godz..9.00. Przebieg trasy IV dnia. Rowy- Poddąbie- Orzechowo- Ustka. Ustka- WodnicaPęplino- Bruskowo Wlk.-Słupsk. Dystans do przejechania 46 km. Słupsk godz. 14:30 obiad,
godz.15.30 załadunek rowerów na samochód i rozwiązanie pielgrzymki.
Dystans do przejechania około 46 km.

Rozkład jazdy pociągów i ceny biletów.
Wyjazd z Warszawy 25.05.2016 TLK W-wa Centralna
23.55 przyjazd do Gdyni godz. 4.12 cena biletu 79 zł ,przesiadka na Hel przewozy regionalne
godz. 6.05 przyjazd na Hel godz.7.37, cena biletu: 79 + 17.10 = 96,10 zł.
Alternatywnie: Warszawa Wschodnia wyjazd 26.05.2016 godz.2.44 przyjazd do Gdyni
godz.6.55, przesiadka w Gdyni godz.7.04 przyjazd na Hel godz.8.39,cena biletu 62 zł
+17.10=79,10 zł
Powrót 29.05.2016r Słupsk godz.17.20 - Gdańsk Wrzeszcz godz.19.14 przesiadka do Warszawy
godz. 19.44 przyjazd Warszawa Gdańska 22,47 Cena biletu 67 zł. Słupsk godz.15.55-przesiadka
w Gdyni druga w Iławie przyjazd do Warszawy godz.godz.22.00 ,cena biletu 80 zł. Słupsk
godz.21.25-przyjazd Ciechanów godz.2.01 przesiadka do Warszawy SKM przyjazd do W-wy
godz. 3.30. Wydaje się że najbardziej odpowiedni byłby pociąg o godz.17.20.
Na przejazdy TLK.,InterCity czy przewozy regionalne udzielane są rabaty na bilety zakupione 30
do 15 dni przed wyjazdem od 30 do 20%,w miarę sprzedaży biletów rabaty się zmniejszają
,warto więc zakupić bilety wcześniej. Osoby po 60-tce otrzymują rabat 30% bez względu na
termin zakupu biletu.
Bilety pielgrzymi zakupują we własnym zakresie.
W związku z udziałem w procesji Bożego Ciała na Helu wskazany jest nasz odpowiedni ubiór
(spodenki rowerowe dopiero po procesji) jak również jednolite dla całej grupy żółte koszulki z
napisem "Warszawska Pielgrzymka Rowerowa", część z nas takie koszulki już ma z
wcześniejszych pielgrzymek, natomiast Ci co ich nie mają proszeni są na spotkaniu w Katedrze
Praskiej w dn.17 kwietnia o podanie rozmiaru (S, M, L lub XL) i wpłatę 12 zł. Na pewno koszulki
będą przydatne w następnych pielgrzymkach. W ten sposób godnie zaprezentujemy się jako
pielgrzymi z Warszawy w czasie procesji jak i w innych obiektach sakralnych.
Rowery będą jechały samochodem, załadunek nastąpi w dn. 24.05.2016 o godz.19.00 przed
kościołem bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie, ul. Przy Bażantarni. Obecność uczestników
pielgrzymki na spotkaniu w Katedrze Praskiej w dn. 17 kwietnia wydaje się być nieodzowna aby
zamknąć sprawy organizacyjne pielgrzymki w razie wątpliwości uzyskać dodatkowe informacje.
Informacja:
Wkradł się błąd. Rowery będą jechały samochodem, a bagaże zabieramy do komunikacji
miejskiej.
Noclegi będą na łóżkach ale bez pościeli - należy zabrać ze sobą śpiwory. W trakcie pielgrzymki
będą zapewnione w miejscach noclegowych posiłki (obiadokolacje i śniadania),osoby które
będą chciały z nich zrezygnować muszą to zgłosić na spotkaniu w dn.17.04.2016. W
Wejherowie, Krokowej, latarni morskiej w Stilo-Osetniku, Słupsku będziemy mieli
przewodników.

Wstępne koszty:
TLK W-wa -Hel 69zł minus rabaty
InterCity Słupsk- W-wa 147zł minus rabaty ,lub TLK 69 zł minus rabaty
Nocleg ośrodek Cedron w Wejherowie - 18 zł plus obiadokolacja i śniadanie (?)
Słajszewo - nocleg, obiadokolacja, śniadanie 55zł
Duninowo - nocleg, obiadokolacja, śniadanie 45zł
Ubezpieczenie - 20 zł
Przewodnicy - 20zł
Transport rowerów i bagażu - 40 zł
Na spotkaniu 17 04.2016 będą zbierane pieniądze w kwocie 60 zł na ubezpieczenie i transport
rowerów i bagażu.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc noclegowych lista uczestników pielgrzymki jest
zamknięta.

