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LA SALETTE – AVIGNON - LOURDES 
BETHARRAM – MONTSERRAT

BARCELONA – COSTA BRAVA - ORANGE

TERMIN 13.09.2021 – 22.09.2021

CODZIENNIE MSZAŚWIĘTA

I DZIEŃ  (trasa: 800km)
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. przejazd przez Polskę, Niemcy, Szwajcarię do Francji.

II DZIEŃ (trasa: 1000km) 
Przejazd  do  La  Salette miejsca  objawień  Płaczącej  Pani  Pojednawczyni  Grzeszników  we  francuskich  Alpach  Izerskich.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Wieczorne czuwanie w Bazylice, procesja z lampionami. Nocleg w La Salette. 

III DZIEŃ  (trasa: 800km)
Śniadanie. Wykwaterowanie.  Przejazd do Avignon usytuowanego nad Rodanem z przepięknym starym miastem. Jego zabytkową
starówkę otaczają 4 km średniowiecznych murów obronnych, zwiedzanie miasta: znany na całą Europę Pałac Papieży (z zewnątrz,
opcjonalnie wejście do katedry przy pałacu), charakterystyczny Place Crillon oraz Place d'Horloge, romańska katedra Notre-Dame
i słynny most St. Benezet na Rodanie. Przejazd do Lourdes. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. O 21.00 procesja maryjna. Nocleg.

IV DZIEŃ  (trasa: 40km)
Śniadanie. Msza św. Przejazd do Betharram. Zwiedzanie Grottes de Bétharram: kompleks podziemnych jaskich położony około 10
km na zachód od Lourdes. Jaskinie odkryte zostały w 1810 roku i jako jedne z pierwszych grot w Europie, bo już w 1903 roku zostały
udostępnione  dla  zwiedzających.  Całkowita  podziemna  trasa  turystyczna  rozlokowana  na  pięciu  poziomach  ma  prawie  3  km
długości,  a  jej  pokonanie  zajmuje  około  półtorej  godziny.  Pod  ziemią  zobaczyć  można  m.in.  powstałe  w  ciągu  milionów  lat
imponujące formacje skalne w postaci licznych stalaktytów i stalagmitów. Przez dno jaskini przepływa  rzeka dlatego część trasy
pokonuje się barką co stanowi dodatkową atrakcję. Powrót do Lourdes. O 17.00 - dla chętnych - udział w procesji eucharystycznej.
Czas wolny. Obiadokolacja. O 21.00 – procesja maryjna. Nocleg

V DZIEŃ (trasa: 0km)
Śniadanie.  Całodzienny  pobyt  w sanktuarium.  Udział  w  uroczystej  mszy  międzynarodowej  w  bazylice  św.  Piusa  X.  Po  mszy
nawiedzimy kościół  św. Piotra,  w którym została ochrzczona Św. Bernadetta,  Młyn Boly gdzie się urodziła,  celę więzienną „Le
Cachot”,  w której mieszkała wraz ze swą ubogą rodziną, Oratorium, w którym przystąpiła do I Komunii  świętej  oraz dom, gdzie
mieszkała rodzina św. Bernadetty już po Objawieniach. Ostatnim i najważniejszym punktem wędrówki śladami św. Bernadety jest
Grota Massabielle, w której Maryja objawiała się św. Bernadecie i gdzie znajduje się cudowne źródło. Po południu Droga Krzyżowa.
O 17.00 - dla chętnych – udział w procesji eucharystycznej. Obiadokolacja. 0 21.00 udział w Procesji Światła. Nocleg.

VI DZIEŃ  (trasa: 500km)
Śniadanie. Przejazd na teren Hiszpanii - Montserrat – wizyta w sanktuarium Czarnej Madonny położonego malowniczo w masywie
górskim o tej  samej  nazwie, z którego widać całą Katalonię.  Zakwaterowanie w okolicach Calelli  (Costa Brava).  Obiadokolacja.
Nocleg.
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VII DZIEŃ (trasa: 0km)
Sniadanie.  Przejazd  do  Barcelony  -  miasta  Antoniego  Gaudiego,  gdzie  zobaczymy,  miedzy  innymi  kościół  Sagrada  Familia
(imponująca  budowla  sięgająca  powyżej  100  metrów),  dzielnicę  Eixample,  obejrzymy  tereny  wystawy  światowej  oraz  obiekty
olimpijskie na wzgórzu Montjuic (miejsce rozpoczęcia i zakończenia igrzysk olimpijskich w 1992 r.). Zobaczymy słynny park Guell
- kolejny projekt mistrza Gaudiego. Park ten miał być miejscem wypoczynku dla wyższych sfer Barcelony. Zadziwia architekturą,
roślinnością i widokami. Jaszczurka stojąca przy wejściu do Park Güell jest najczęściej fotografowaną atrakcją w Barcelonie. Spacer
po słynnej ulicy Ramblas, będącej głównym deptakiem Barcelony. Następnie zobaczymy port. Wizyta na słynnym stadionie FC
Barcelony - Camp Nou. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

VIII DZIEŃ  (trasa: 150km)
Śniadanie. Dzień wolny. Plażowania. Możliwość rejsu (fish piknik – ok. 20€). Obiadokolacja. Po kolacji wieczór flamenco (dopłata
15€). Nocleg

IX DZIEŃ  (trasa: 800km)
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na teren Francji – Orange – miasto z dwoma atrakcjami wpisanymi do Listy Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie teatru antycznego, który jest jednym z najlepiej zachowanych obiektem tego typu na świecie,
drugim z Listy UNESCO jest łuk triumfalny, który został postawiony za czasów rządów Oktawiana Augusta.  Wyjazd w kierunku
Polski. Nocny przejazd przez Francję i Niemcy

X DZIEŃ  (trasa: 1400km)
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych

ŚWIADCZENIA:
1. przejazd komfortowym autokarem
2. 3 x nocleg w hotelu/pensjonacie w Lourdes, 1 x nocleg w hotelu/pensjonacie na trasie wycieczki, 3 noclegi w 

hotelu*** na Costa Brava w Hiszpanii (wszystkie pokoje z łazienkami)
3. 7 x śniadanie, 7 x obiadokolacja
4. bilety wstępów do zwiedzanych obiektów: Most w Avignonie, Dom św. Bernadety w Loureds, Groty Betharram, 

Montserrat, Sagrada Familia, park Guell, teatr antyczny w Orange
5. opieka pilota-przewodnika przez cały czas trwania wycieczki
6. zestawy tour-guide
7. ubezpieczenie KL (10 000 €),  NNW (2 000 €),  bagaż (200 €) w TUiR AXA S. A. pod nr 50752
8. składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21.11.2016)

DODATKOWO PŁATNE:
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów niewymienione w świadczeniach
 napoje do kolacji
 dopłata do 1/1 – 800zł

Uwaga! Dla chętnych wejście na stadion Camp Nou ze zwiedzaniem – 120 zł, rejs fish piknik – 20€, wieczór flamenco – 15€

ZA NASZYMI CENAMI STOI JAKOŚĆ

ilość osób cena
powyżej 51 2899 zł

47 - 51 2999 zł
41 – 46 3099 zł
36 – 40 3299 zl
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