
 

 

  

                  FRANCJA – HISZPANIA  

                    Sanktuaria Maryjne 
Termin: 

23 – 30.09.2020r. 
 

I DZIEŃ – BERLIN – TULUZA – LOURDES  

Przelot na trasie Berlin – Tuluza. Tuluza – kościół Jakobinów z relikwiami św. 

Tomasza z Akwinu. Przejazd do Lourdes. Zakwaterowanie. Udział w 

wieczornej procesji Różańcowej. Nocleg.   

 

II DZIEŃ – LOURDES   

Nawiedzenie sanktuarium – Grota Massabielle, Krypta, Bazylika Niepokalanego 

Poczęcia, Bazylika Różańcowa, podziemna Bazylika św. Piusa X, Kościół św. 

Bernadetty. Droga Krzyżowa. Czas na indywidualną modlitwę. Uczestnictwo w 

popołudniowej procesji Eucharystycznej i wieczornej procesji Różańcowej. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

 

III DZIEŃ – LOURDES  

Zwiedzanie miejsc związanych z życiem św. Bernadetty Soubirous: młyn Boly 

– miejsce narodzin Świętej, Le Cachot (Loch) – miejsce zamieszkania rodziny 

Soubirous w czasie pierwszych objawień, kościół parafialny. Czas na 

indywidualną modlitwę oraz kąpiel w basenach z wodą z cudownego źródełka. 

Uczestnictwo w popołudniowej procesji Eucharystycznej i wieczornej procesji 

Różańcowej. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

IV DZIEŃ – PIRENEJE  

Całodzienna wycieczka w Pireneje. Przejazd autokarem trasą widokową (70 km) 

do jeziora Fabreges. Wjazd kolejką linową na wysokość 2000 m n.p.m. Przejazd 

kolejką wąskotorową nad jezioro Artouste. Podziwianie wspaniałej górskiej 

panoramy. Powrót do Lourdes. Nocleg.  

 

V DZIEŃ – CARCASSONNE – ANDORA  

Carcassonne – średniowieczne miasto – twierdza, otoczone dwoma 

pierścieniami murów obronnych. Andora – Meritxell – sanktuarium Matki 

Bożej, patronki Andory, Andorra la Vella – stolica kraju, miasto wybudowane w 



 

 

śródgórskiej kotlinie, w dolinie rzeki Riu Gran Valira. Zakwaterowanie w 

nadmorskiej miejscowości Calella. Nocleg. 

 

VI DZIEŃ – BARCELONA  

Barcelona – dzielnica gotycka z z katedrą św. Eulalii, spacer głównym 

deptakiem miasta – la Rambla, wyjazd na wzgórze Monjuic, gdzie usytuowane 

są obiekty olimpijskie, świątynia Sagrada Familia, spacer po parku Guell. 

Powrót do hotelu. Nocleg.  

 

 

VII DZIEŃ – MONTSERRAT – TORRECIUDAD   

Montserrat – najważniejsze sanktuarium maryjne Katalonii z cudowną figurą 

Czarnej Madonny. Torreciudad – sanktuarium maryjne u podnóża Pirenejów, 

nazwę wywodzące od romańskiej wieży strażniczej z XI wieku, związane z Jose 

Maria Escriva, założycielem Opus Dei. Nocleg.     

  

VIII DZIEŃ – SARAGOSSA –  BARCELONA – BERLIN 

Saragossa – sanktuarium w miejscu objawienia się Matki Bożej św. Jakubowi 

Starszemu. Przejazd na lotnisko. Przelot na trasie Barcelona – Berlin.  
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzania 

 

CENA:  

 

 

1700 PLN + 460 EUR- dla grupy liczącej 45 osób  

 

CENA ZAWIERA:  
- przelot na trasie Berlin – Tuluza oraz Barcelona – Berlin (z bagażem zasadniczym 20kg)   

- 7 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2 – osobowe. Dopłata do pokoju 1 – osobowego 210 EUR)  

- 7 śniadań i 7 obiadokolacji  

- przejazdy autokarem wg programu 

- opiekę pilota  

- opiekę duchową księdza 

- zestawy słuchawkowe tour quide 

- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

- ubezpieczenie KL i NNW (zawiera doubezpieczenie od chorób przewlekłych) 

 

UWAGA! Cena nie zawiera biletów wstępu, przewodników lokalnych, przejazdu 

kolejką d’Artouste i innych opłat lokalnych – płatne na miejscu pilotowi 70 EUR/ osoby     

 


