Opis trasy niebieskiej św. Faustyny
Lublin – Lublin
Opis sporządzono dnia 20 lutego 2020
Poniższy opis to wskazówki dotyczące przebiegu trasy.
Dzięki niemu dysponują Państwo szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu drogi. Miejsca, w których
szczególnie należy uważać, aby nie zgubić wyznaczonej
trasy lub, w których należy zachować szczególną ostrożność zostały w opisie poprzedzone wykrzyknikiem i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z
dużą uwagą i ostrożnością.
Ponadto w opisie przebiegu trasy wskazane są miejsca, w których należy rozpocząć rozważanie kolejnej
stacji Drogi Krzyżowej.
Przy poszczególnych stacjach podana jest liczba kilometrów przebytych od Katedry.
Zasady poruszania się w czasie Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy Drogi Krzyżowej
przygotowaliśmy kilka zasad, do których zalecamy się
stosować:
1. W czasie drogi obowiązuje Reguła milczenia. Obowiązuje ona od momentu dotarcia na I stację Drogi Krzyżowej. Uszanuj prawo innych uczestników do głębszego
przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z
Bogiem w ciszy i skupieniu. Wyjątkiem od tej zasady
jest głośne odczytanie rozważań i modlitwa przy każdej
stacji. Zwróć uwagę osobom, które łamią tę zasadę.
2. W czasie całej drogi dbać o bezpieczeństwo własne oraz
innych
3. Zgodnie z prawem przejście ma charakter długiego spaceru
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4. W czasie Drogi Krzyżowej poruszamy się w zwartych
grupach, mniejszych 10 osób.
5. Każda osoba w grupie powinna mieć założone elementy
odblaskowe lub odzież z odblaskami (najlepiej kamizelkę odblaskową).
6. Jeżeli nie ma chodnika poruszamy się lewą stroną
jezdni. Osoba idąca z przodu trzyma zapaloną latarkę z
białym światłem skierowanym do przodu, osoba idąca z
tyłu również trzyma zapaloną latarkę z czerwonym
światłem skierowanym do tyłu.
7. Osoba idąca na końcu grupy pilnuje, aby nikt z grupy
nie został w tyle.
8. Przechodząc na druga stronę jezdni zachowujemy
szczególną ostrożność. O ile to możliwe korzystamy
z wyznaczonych przejść. Podobnie zachowujemy ostrożność przechodząc przez przejazdy kolejowe.
9. Podążając drogą kierujemy się mapą oraz załączonym
opisem trasy.
10. Rozważnie zajmuj miejsce na stacjach i postojach, aby
inni mogli także znaleźć przestrzeń na przeczytanie rozważań i krótką modlitwę oraz odpoczynek.
11. Podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów zatrzymać się w miejscu
bezpiecznym oraz nie utrudniać przemieszczanie się innym uczestnikom EDK oraz osobom nie uczestniczącym w EDK.
12. W niektórych miejscach trasa może być błotnista i śliska.
W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie…
Ze względu na przebieg tras EDK, często to Ty będziesz
jedyną osobą, która będzie mogła pomóc innemu
uczestnikowi. Dlatego nie wahaj się zareagować gdy
widzisz że ktoś ma problemy. W szczególności przerwij
zasadę milczenia i udziel pomocy, jeżeli:
• ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu;
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•

ktoś leży lub siedzi bez ruchu;

•

ktoś ma problemy z chodzeniem, oddychaniem, itp;

• ktoś nadaje sygnał ratunkowy.
Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji po pierwsze upewnij
się, że Tobie nie zagraża niebezpieczeństwo, a
następnie zacznij udzielać pomocy. Jeżeli sytuacja
przekracza Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na
numer ratunkowy 112.
Adres e-mail: edk@edk.lublin.pl
CAŁA TRASA: Katedra – Seminarium – Bulwar Zalewskiego (ścieżka rowerowa) – Krochmalna kościół pw. Św.
Teresy – ścieżka nad Bystrzycą - Kościół pw. Św. Jana
Pawła II - ul. Żeglarska – szlak żółty i Droga św. Jakuba –
wał nad zalewem - Zemborzyce ścieżka rowerowa nad Zalewem w kierunku Lublina – ścieżka nad Bystrzycą – Dolna
Panny Marii – Krakowskie Przedmieście - Bazylika OO. Dominikanów na ul. Złotej
Długość trasy – 31,2 km suma podejść 260m.
1.
2.

3.
4.

Spod Katedry kierujemy się w lewo w kierunku przejścia do ul Królewskiej, skręcamy w lewo w ul. Królewską
Dochodzimy do skrzyżowania z ul Podwale, przechodzimy przez ulicę. w kierunku .bramy prowadzącej do
Kurii. Idziemy mając bramę po lewej i trzymamy się
lewej strony.
Dochodzimy do rozwidlenia i kierujemy się w lewo
ścieżką pieszo-rowerową, która prowadzi wzdłuż ogrodzenia.
Dochodzimy do ul. Misjonarskiej, skręcamy w prawo i
trzymając się prawej strony idziemy ulicą Misjonarska, która pnie się pod górę. Po lewej mamy mur okalający teren Wyższego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego.
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5.
6.

Idąc wzdłuż muru dochodzimy do bramy seminarium
i skręcamy w lewo wchodząc na teren seminarium.
Kierujemy się w stronę kościoła pw. Przemienienia
Pańskiego.

Stacja I przy kościele
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

( 400 m )

Z terenu seminarium wychodzimy przez bramę, którą
weszliśmy.
Za brama skręcamy w lewo i po dojściu do ulicy ponownie skręcamy w lewo. Idziemy w dół ul. Stefana
Wyszyńskiego wzdłuż muru okalającego teren seminarium.
Dochodzimy do skrzyżowania, idziemy dalej prosto
wchodząc w ul. Zamojską.
Idziemy prosto i na przejściu przechodzimy na druga
stronę ul. Zamojskiej. Za przejściem skręcamy w lewo
i idziemy dalej prosto ulicą Zamojską.
Dochodzimy do mostu, wchodzimy po schodach na
most i skręcamy w prawo w bulwar im. Zalewskiego.
Idziemy utwardzoną ścieżką pieszo-rowerową mając
rzekę po lewej.
Przed nami widać na wprost most na rzece. Przed mostem ścieżka się rozwidla. Idziemy w lewą odnogę
schodząc w dół w kierunku rzeki, przechodzimy pod
mostem.
Za mostem podchodzimy lekko pod górę i nadal
idziemy ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż rzeki.
Po ok 500m dochodzimy do kładki nad rzeką, po prawej rozłożyste drzewo.

Stacja II bez znaków religijnych

( 2,5 km )

15. Idziemy dalej prosto ścieżka pieszo rowerową mając
rzekę po lewej stronie. Po ok 100 m przechodzimy pod
mostem. Idziemy dalej prosto i po kolejnych 400 m
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16.
17.

18.

19.

dochodzimy do starego betonowego mostu na rzece.
Przechodzimy na druga stronę rzeki.
Za wałem skręcamy w prawo w drogę gruntową
i idziemy prosto mając po prawej wał a po lewej zabudowania.
Dochodzimy do końca drogi gruntowej. Przed nami widać rurociąg. Skręcamy w lewo w drogę utwardzoną.
Idziemy chodnikiem mając po drugiej stronie ulicy rurociąg. Idziemy prosto wzdłuż rurociągu. Dochodzimy
do skrzyżowania i skręcamy w prawo tak jak rurociąg
w ul. Ciepłą..
Idziemy nadal wzdłuż rurociągu mijamy skrzyżowanie
z ul. Radzikowską, która odchodzi w lewo do tyłu. Następnie dochodzimy do skrzyżowania, skręcamy w
lewo w ul. Betonową i idziemy prosto.
Dochodzimy do ul. Krochmalnej. Po prawej na rogu
kościół pw. Św. Teresy. Skręcamy w prawo w ul.
Krochmalną i po prawej mamy bramkę, przez którą
wchodzimy na teren kościoła.

Stacja III przy kościele

( 4,4 km )

20. Wychodząc z placu przy kościele skręcamy w prawo
i idziemy prosto ul. Krochmalną. Po ok. 200m mijamy
po prawej stację benzynową idziemy dalej prosto i po
ok 40m dochodzimy do skrzyżowania z drogą odchodząca w prawo
21. Idziemy dalej prosto chodnikiem przy ścieżce rowerowej, który łukiem skręca w prawo. Po ok 100 m dochodzimy do przejścia dla pieszych z sygnalizacja
świetlną. Przechodzimy przez jezdnię a następnie pod
wiaduktem i dochodzimy do drugiego przejścia dla
pieszych. Przechodzimy na drugą stronę i za przejściem skręcamy w prawo.
22. Po ok 70 m po lewej mamy podjazd do małego, ogrodzonego budynku. Skręcamy w lewo w podjazd i przed
ogrodzeniem skręcamy w lewo w ścieżkę gruntową.
EDK Lublin
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23. Mijamy ogrodzenie i skręcamy w prawo, ścieżka prowadzi wzdłuż ogrodzenia. Ogrodzenie się kończy,
idziemy nadal ścieżką prosto. Po ok 30 m dochodzimy
do chodnika i ścieżki rowerowej wybrukowanych
kostką. Skręcamy w lewo.
24. Idziemy chodnikiem w kierunku widocznego wiaduktu kolejowego. Ze względu na remont wiaduktu
ścieżka skręca w prawo, przechodzimy tymczasowym
mostem przez rzekę.
25. Następnie skręcamy w lewo i przechodzimy pod drugim przęsłem wiaduktu. Za wiaduktem skręcamy w
lewo i ponownie przechodzimy tymczasowym mostem
przez rzekę.
26. Dochodzimy do ścieżki pieszo rowerowej i skręcamy w
prawo. Po ok 50m dochodzimy do biało-czerwonych
barierek. Brukowana ścieżka pieszo-rowerowa skręca
w prawo na most my idziemy prosto za barierki i poruszmy się ścieżką gruntową.
27. Mijamy po prawej basen/zbiornik, idziemy dalej
ścieżka gruntową. Dochodzimy do boiska i idziemy
ścieżką, która pnie się na skarpę w kierunku domów
mieszkalnych.
28. Na górze skarpy dochodzimy do utwardzonej drogi
i skręcamy w prawo. Idziemy prosto mając po lewej
budynki mieszkalne. Idziemy utwardzoną aleją aż do
końca a następnie ścieżką gruntową
29. Po prawej zabudowania domów jednorodzinnych. Za
drugim domem skręcamy w prawo. Idziemy mając po
lewej zabudowania domów jednorodzinnych. Za posesjami skręcamy w lewo, po prawej mamy rzekę. Dochodzimy do kładki na rzece.
30. Idziemy dalej prosto droga gruntowa mając po prawej
rzekę zaś po lewej posesje zabudowy jednorodzinnej.
Po ok 450m dochodzimy do kolejnej kładki. Idziemy
dalej prosto drogą gruntowa mając rzekę po prawej.
31. Po ok 600m dochodzimy do skrzyżowania z drogą
utwardzoną i skręcamy w lewo. Po ok 70m
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dochodzimy do kolejnego skrzyżowania. Skręcamy
lekko w prawo. Po ok 100m skręcamy ponownie w
prawo i przechodzimy przejściem na drugą stronę
ulicy. Idziemy prosto ulica Romera.
32. Po ok. 200 m po lewej mijamy parking i w głębi sklep.
Idziemy dalej prosto i za pierwsza posesją skręcamy w
lewo w drogę z płyt betonowych w kierunku kościoła
pw. Św. Jana Pawła II. Po ok. 200m dochodzimy do
kościoła.
Stacja IV przy kościele

( 8 km )

33. Wracamy od kościoła drogą, którą przyszliśmy. Po
dojściu do skrzyżowania skręcamy w lewo. Dochodzimy do przejścia i przechodzimy na drugą stronę
ulicy. Idziemy dalej prosto chodnikiem wzdłuż ulicy.
34. Po prawej mijamy przestanek autobusowy i idziemy
dalej prosto. Przed posesją nr. 285 skręcamy w prawo
w drogę gruntową. Dochodzimy do utwardzonej drogi
i skręcamy w lewo. Po ok. 50 m. skręcamy za tablicą
ogłoszeniową w prawo w ścieżkę gruntową, która prowadzi przez nieużytki w kierunku rzeki.
35. UWAGA. Nad rzeką prowadzi kręta i wąska ścieżka
wiodąca samą krawędzią brzegu, może być błotnista
i śliska. Do kolejnej stacji można dojść idąc dalej prosto drogą utwardzoną i po ok 450m dojdziemy do stacji V.
36. Po ok 150m dochodzimy do rzeki i skręcamy w lewo
idąc ścieżką wzdłuż rzeki. Mijamy kładkę na rzece
i idziemy dalej ścieżką mając rzekę po prawej. !Wąska
ścieżka prowadzi nad samą rzeką! Po lewej pojawiają
się zabudowania i ogrodzenia. Po lewej mijamy blaszak i skręcamy w lewo, Dochodzimy do drogi utwardzonej. Przy posesji nr 341 krzyż metalowy z 1908
roku.
Stacja V przy krzyżu.
EDK Lublin
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37. Skręcamy w prawo i idziemy drogą, która skręca w
lewo. Dochodzimy do pętli autobusowej. Przy pętli
WC. Za pętlą skręcamy w prawo i dochodzimy do ul.
Żeglarskiej. Przechodzimy na druga stronę ulicy i za
przejściem skręcamy w lewo.
38. Po 20m za niebieską tablicą informacyjną skręcamy w
prawo w alejkę. Idziemy alejką prosto i dochodzimy do
skrzyżowania alejek i do zalewu. Idziemy prosto
w alejkę ze znakiem zakazu ruchu rowerów.
39. Idziemy alejką mając po prawej zalew. Idziemy nabrzeżem. Dochodzimy do mola, mijając po lewej stronie
obiekty „Słonecznego Wrotkowa”, a następnie po lewej
plac zabaw. Idziemy brukowana alejką, która za placem skręca w lewo. Za kępą drzew schodzimy z alejki
skręcając w prawo. Mijamy stanowisko ratownika.
Dochodzimy do wypożyczalni i skręcamy w prawo
w alejkę. Za budynkiem wypożyczalni skręcamy
w lewo, po prawej mamy park linowy.
40. Za parkiem linowym skręcamy w prawo w alejkę pieszo-rowerową. Idziemy wzdłuż alejki, którą po ok.
800m dochodzimy do pętli autobusowej.
Stacja VI przy pętli bez znaków religijnych. ( 11,1 km)
41. Przy pętli znajduje się WC. Za pętlą droga się rozwidla
w prawo i na wprost. Idziemy drogą na wprost z zakazem wjazdu z tablica nie dotyczy ALP. Idziemy drogą
za znakami szlaku żółtego. Po ok 150 m dochodzimy
do skrzyżowania z droga w prawo, idziemy prosto. Po
kolejnych 50m dochodzimy do krzyżówki z drogą w
lewo, my idziemy dalej prosto cały czas za znakami
szlaku żółtego.
42. Po ok 400m droga skręca w lewo my idziemy dalej prosto drogą gruntową za znakami szlaku żółtego. Po prawej ławki wśród drzew. Zbliżamy się ponownie do zalewu.
Trasa niebieska św. Faustyny
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43. Po ok 200m po lewej domki kempingowe, po 50m
w lewo odchodzi droga zagrodzona słupkami. Wchodzimy na drogę św. Jakuba, idziemy dalej ścieżką
gruntową nad zalewem, która od tego miejsca oznaczona jest znakami szlaku żółtego oraz żółtą muszlą
na niebieskim tle i żółtymi strzałkami (oznaczenie
Dogi św. Jakuba).
44. Po ok. 400m mijamy drogę odbijająca w lewo, wchodzimy na drogę utwardzoną płytami betonowi, która
po ok 50m schodzi w prawo w kierunku zalewu,
idziemy dalej prosto, przed nami mały murowany budynek, który mijamy mając go po lewej stronie, na
drzewie widoczny znak żółtej muszli na niebieskim tle.
45. Idziemy dalej ścieżka gruntową przez las nad zalewem
za znakami muszli i szlaku żółtego.
46. Po ok 700m wychodzimy na małą polankę na
wzgórku, po lewej tablica MOSIR dotycząca śmieci (na
tablicy napis punkt 5).
47. Dalej ścieżka schodzi w dół, na dole może być grząsko
po obu stronach teren podmokły. Następnie ścieżka
pnie się pod górę, cały czas idziemy za znakami muszli
i szlaku żółtego nad zalewem.
48. Po ok 600m ścieżka skręca w lewo wiodąc wzdłuż wąskiego rozlewiska nadal za znakami muszli i szlaku
żółtego. Ścieżka może być błotnista i grząska .
49. Po ok 400m dochodzimy do drogi leśnej i skręcamy
w prawo. Po ok 70 m szlak żółty i Droga św. Jakuba
skręcają w lewo, my idziemy nadal prosto drogą leśną.
50. Po ok 200 m po lewej stronie stoi metalowy krzyż.
Stacja VII przy krzyżu

( 14,4km )

51. Wchodzimy za krzyż w las. Za krzyżem znajduje się
wąska ścieżka, którą idziemy w głąb lasu.
52. Po ok 30 m ścieżka skręca lekko w lewo. Po następnych 50 m dochodzimy do powalonego na ścieżkę
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53.
54.

55.

56.
57.

58.
59.

drzewa, przechodzimy nad drzewem i idziemy nadal
ścieżką.
Po ok 20 m dochodzimy do małej polany i idziemy
ścieżką prosto. Po ok 30 m ścieżka skręca w prawo i
po następnych 30 m skręca lekko w lewo.
Po ok 240 m na ścieżkę powalone jest drzewo. Przechodzimy nad drzewem i idziemy nadal ścieżką prosto
i po ok 260 m dochodzimy do szerokiej drogi leśnej
skręcamy w prawo.
Jesteśmy ponownie na drodze św. Jakuba. Po 100 m
dochodzimy do skrzyżowania z drogą odbijającą w
lewo. W lewo skręca doga św. Jakuba i żółty szlak turystyczny. Mijamy skrzyżowanie idąc na wprost.
Po 200 m dochodzimy na skraj lasu. Droga zamknięta
jest szlabanem. Za szlabanem wychodzimy na ścieżkę
rowerową przy ul. Cienistej. Skręcamy w prawo.
Idziemy ścieżka rowerową wzdłuż ul Cienistej. Po ok
170 m dochodzimy do skrzyżowania. Główna droga
odbija w lewo. Idziemy prosto wchodząc w ul. Grzybową. Brak jest chodnika idziemy lewa strona ulicy.
Na jezdni w czasie przymrozków może być ślisko.
Po ok 450 m po prawej stronie widzimy szlaban zamykający wjazd do lasu. Idziemy nadal prosto,
Po ok 800m ulica skręca w lewo i dochodzimy do szlabanu. Przed szlabanem po lewej stronie krzyż.

Stacja VIII przy krzyżu

( 16,8km )

60. Przechodzimy za szlaban, kończy się droga asfaltowa.
Po obu stronach drogi gruntowej tereny podmokłe
może być grząsko.
61. Po ok 100m dochodzimy do wału i skręcamy w lewo.
Droga prowadzi na wał. Idziemy wałem mając zalew
prawej.
62. Po ok 1,5 km idąc wałem dochodzimy do drogi asfaltowej i chodnika. Skręcamy w prawo i przechodzimy
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mostem nad rzeką. Za mostem skręcamy w prawo w
brukowana ścieżkę pieszo-rowerową.
63. Idziemy ścieżką pieszo-rowerową nad zalewem. Po ok
400m po lewej mijamy wiatę dla turystów.
64. Po 300m po lewej boisko a za nim w głębi szkoła.
Idziemy ok 100m mijając dwa budynki po lewej
i przed trzecią ogrodzona posesją skręcamy w lewo
w ścieżkę gruntową i za ogrodzeniem
skręcamy
w prawo. Dochodzimy do drogi utwardzonej i idziemy
prosto. Po ok. 100m dochodzimy do skrzyżowania, na
którym skręcamy w lewo.
65. Po 100m mijając teren kościoła po prawej dochodzimy
do ulicy Krężnickiej i skręcamy w prawo. Po ok 20m
dochodzimy do bramy kościoła, wchodzimy na teren
kościoła.
Stacja IX przy kościele w Zemborzycach.

( 19,5 km)

66. Po lewej stronie w ogrodzeniu jest furtka prowadząca
na parking. Wychodzimy na parking i przechodzimy
przez parking prosto wzdłuż ulicy. Za parkingiem
wchodzimy na ulicę i ok 30m skręcamy w prawo za
posesja nr 130 a przed posesją nr128..
67. Idziemy prosto ulicą, która kończy się po ok 100m
przechodząc w ścieżkę wiodącą pomiędzy dwiema
ogrodzonymi posesjami. Po 30m dochodzimy do brukowanej ścieżki pieszo-rowerowej i skręcamy w lewo.
68. Idziemy ścieżką pieszo-rowerową nad zalewem. Po
drodze mijamy trzy wiaty dla turystów. Ścieżka odchodzi od zalewu skręcając w lewo. Po lewej parking po
prawej Yacht Club Politechniki Lubelskiej.
Stacja X przy parkingu bez znaków religijnych
( 22,3 km )
69. Idziemy dalej wzdłuż ścieżki rowerowej mijając po prawej teren Yacht Clubu a następnie restaurację Graf
EDK Lublin
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Marina. Dochodzimy do ul Bryńskiego i skręcamy w
prawo.
70. Idąc ok 100m mijamy po prawej restaurację Bosman
i skręcamy w lewo idąc wzdłuż ścieżki rowerowej schodząc w dół, skręcamy w prawo. Dochodzimy do rzeki i
zapory po prawej.
71. Skręcamy za ścieżką rowerową w lewo, idziemy
ścieżką mając rzekę po prawej. Po ok. 100m trzymając
się prawej strony przechodzimy wzdłuż rzeki pod mostem. Idziemy cały czas brukowaną ścieżką pieszo-rowerowa mając rzekę po prawej.
72. Po ok 500 m mijamy kładkę na rzece i idziemy dalej
ścieżką pieszo rowerową mając rzekę po prawej. Po ok
700m dochodzimy do kolejnej kładki na rzece.
Stacja XI przy kładce bez znaków religijnych
( 24,5 km )
73. Idziemy dalej ścieżką brukowaną pieszo-rowerową
mając rzekę po prawej. Po ok 1,8 km dochodzimy do
kładki/mostku, na który skręca ścieżka rowerowa.
74. Nie skręcamy idziemy dalej prosto i przechodzimy pod
wiaduktem.
75. Za wiaduktem skręcamy w prawo i tymczasowym mostem przechodzimy przez rzekę i skręcamy w lewo w
ścieżkę pieszo-rowerową.
76. Idziemy dalej wzdłuż ścieżki rowerowej mając rzekę po
lewej. Po ok. 300m dochodzimy do rozwidlenia ścieżki.
Stacja XII bez znaków religijnych

( 26,7 km )

77. Trzymając się lewej strony, schodzimy w dół i przechodzimy wzdłuż ścieżki rowerowej pod wiaduktem.
Ścieżka wspina się lekko pod górę i łączy się z dochodzącą od prawej ścieżką. Idziemy dalej wzdłuż brukowanej ścieżki pieszo-rowerowej mając rzekę po lewej.

Trasa niebieska św. Faustyny
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78. Po ok. 600m ścieżka rowerowa skręca w lewo na most.
My idziemy dalej prosto wchodząc na ścieżkę gruntową, która prowadzi wałem nad rzeką.
79. Po ok. 850m dochodzimy do mostu betonowego na
rzece, skręcamy w lewo przechodząc przez most na
drugą stronę rzeki. Za mostem skręcamy w prawo i
idziemy ścieżka pieszo-rowerową mając rzekę po prawej stronie.
80. Po ok. 500m przechodzimy pod mostem i po kolejnych
100m mijamy kładkę na rzece. Idziemy dalej prosto
ścieżką pieszo rowerową. Po ok 450 dochodzimy do
rozwidlenia ścieżki. Trzymamy się lewej strony
(Uwaga. Nie schodzimy w dół pod most).
81. Dochodzimy do ulicy Piłsudskiego i skręcamy w
prawo. Po ok 80m dochodzimy do przejścia dla pieszych i przechodzimy na drugą stronę ulicy Piłsudskiego. Za przejściem krzyż.
Stacja XIII przy krzyżu

( 29,6 km )

82. Za przejściem skręcamy w lewo, przechodzimy mostem nad rzeką i idziemy pod górę chodnikiem wzdłuż
ulicy. Po 150m za mostem dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w prawo w ul. Dolną Panny Marii.
83. Idziemy chodnikiem wzdłuż ulicy i po ok 350m dochodzimy do skrzyżowania z ul. Rusałka. Skręcamy w
lewo i przechodzimy przejściem na drugą stronę ulicy
i skręcamy w prawo w ulicę Dolną Panny Marii.
Idziemy chodnikiem wzdłuż ulicy.
84. Po 500m dochodzimy do kościoła pw. Nawrócenia św.
Pawła. Idziemy dalej mając kościół po prawej i dochodzimy do skrzyżowania. Skręcamy w lewo przechodząc przez przejście i następnie w prawo przechodząc
przejściem dla pieszych przez ulicę przy pl. Wolności.
85. Idziemy dalej prosto wchodząc w ul. Przechodnią i po
ok. 70m dochodzimy do Krakowskiego Przedmieścia
i skręcamy w prawo.
EDK Lublin
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86. Idziemy deptakiem mijając kościół pw. Ducha Św.
a następnie Ratusz. Przechodzimy przejściem przez
ulice i wchodzimy przez Bramę Krakowska na Stare
Miasto. Idziemy prosto ul. Bramowa i po ok. 150m.
dochodzimy do Rynku.
87. Po prawej na Rynku mijamy budynek Trybunału
i skręcamy w prawo. Idziemy prosto i wchodzimy w ul.
Złotą. Idziemy prosto i na końcu ulicy dochodzimy do
Bazyliki OO. Dominikanów.
Stacja XIV przy Bazylice

Trasa niebieska św. Faustyny

( 31,2 km )
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