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PIELGRZYMKA DO WŁOCH, FRANCJI I HISZPANII 

MEDIOLAN – TURYN – LA SALETTE – LOURDES – ANDORA – MONTSERRAT – COSTA DEL MARESME –
BARCELONA

PROGRAM RAMOWY 9 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników na lotnisku. Z Katowic o 10:40. W Mediolanie 12:30.  Odprawa biletowo – bagażowa, przelot  d o
Mediolanu. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Mediolanu.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Mediolanu. Spacer po uroczej Starówce, zobaczymy m.in.: gotycką XIV–wieczną katedrę Narodzin
Świętej  Marii  z pięcionawowym wnętrzem, pałac królewski,  galerię Victora Emmanuela,  Plac Della Scala z  pomnikiem
Leonarda da Vinci i stojący przy nim gmach najsłynniejszej sceny operowej La Scala, Bazylikę św. Wawrzyńca, Santa Maria
delle Grazie oraz bazylikę św. Ambrożego, w którym spoczywają szczątki  tego Świętego. Przejazd na obiadokolację i nocleg
lub powrót. 
DZIEŃ 3
Śniadanie.  Przejazd do Turynu – stolicy Piemontu.  Nawiedzimy renesansową XV-wieczną katedrę św. Jana Chrzciciela  -
patrona miasta, gdzie od 1578 r. przechowywany jest słynny Całun Turyński. Spacer po historycznym centrum. Zobaczymy
także Sanktuarium della Consolata z fgurą Madonny, Plac Karola z kościołami św. Karola i św. Krystyny, Pałac Carigiano,
Bazylikę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, w której znajdują się relikwie św. Jana Bosko oraz jego ucznia św. Dominika
Savio. Przejazd na obiadokolację i nocleg do La Salete lub okolic. 
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do La Salete. Pobyt w sanktuarium. Wspaniałe otoczenie pięknych gór, majestat przyrody, urzekająca
cisza i kojący szum płynącego potoku przyciąga w to święte miejsce coraz większą liczbę pątników, pragnących zapoznać
się z Orędziem Płaczącej Pani.  W znajdującym się na wysokości  1750  m n.p.m.,  miejscu objawienia wytrysło źródło, z
którego woda płynie do dnia dzisiejszego. Nawiedzimy neoromańską bazylikę oraz weźmiemy udział w drodze krzyżowej.
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Lyonu lub powrót. 

DZIEŃ 5
Śniadanie.  Przejazd  do  Lourdes.  Obiadokolacja,  po  której  Nabożeństwo  Maryjne  oraz  udział  w  procesji  ze  świecami.
Nocleg.
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DZIEŃ 6
Śniadanie. Całodzienny pobyt w Lourdes. Nawiedzenie Bazyliki Różańca Świętego, Bazyliki  Niepokalanego Poczęcia, Groty
Objawień z napisem „Jestem Niepokalane Poczęcie” tzw. Massabielskiej.  Udział  we Mszy św. i  Drodze Krzyżowej  oraz
poznanie miejsc związanych ze św. Bernadetą: młyn Boly – miejsce urodzenia i pierwszych lat życia Bernadety Soubirous,
La Cachot – dawne więzienie, w którym mieszkała wraz z rodziną w czasie objawień, kościół parafalny św. Piotra, gdzie
ochrzczono  Bernadetę  (obecny  kościół  Najświętszego  Serca  Jezusowego).Obiadokolacja.  Udział  w  Nabożeństwie
Maryjnym i procesji ze świecami. Nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Pożegnanie Lourdes przy Grocie Massabielskiej.  Przejazd do Andory - małe  państwo położone na wschodnich
stokach  Pirenejów.  Największą  atrakcję  stanowią  tu  krajobrazy  -   widoki  łańcuchów  górskich  z  rozległymi  dolinami.
Zobaczymy:  Casa de la Val, pałac-ratusz z XVI wieku, obecnie siedziba rządu i parlamentu w stolicy,  Andorra la Vella,
kamienny kościółek w stylu przedromańskim z IX/X w. Przejazd na obiadokolację i nocleg na Costa del Maresme.  
DZIEŃ 8
Śniadanie.  Przejazd  do  Montserrat,  nawiedzenie  klasztoru  Benedyktynów  z  XI  w.  –  sanktuarium  Czarnej  Madonny
wybudowanego na zboczu masywu górskiego.  Przejazd do Barcelony.  Udamy się  na wzgórze  Montjuic  z  kompleksem
obiektów kulturalnych i sportowych – zbudowanych z okazji wystawy światowej z 1929 roku. Po modernizacji część z nich
było wykorzystywanych w trakcie Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku. Ze wzgórza podziwiać będziemy imponujący widok na
Barcelonę. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 9
Śniadanie.  Przejazd  do  Barcelony.  Zobaczymy  secesyjny  kościół  Sagrada  Familia  –  uważany  za  główne  osiągnięcie
katalońskiego projektanta Antonio Gaudiego. Stąd przejedziemy do parku Güell – spacer po nieporównywalnym do innych
ogrodzie z fantazyjną roślinnością i architekturą ogrodową, zobaczymy także dom, w którym mieszkał Gaudi – obecnie
muzeum  artysty  z  licznymi  pamiątkami  po  wielkim  twórcy.  Udamy  się  do  dzielnicy  gotyckiej,  zachwycającej  urokiem
niezwykle malowniczych, wąskich, średniowiecznych uliczek. Zwiedzimy gotycką katedrę św. Eulalii z XII -XV w. – jeden z
cenniejszych  przykładów  tego  stylu  w  Hiszpanii.  Czas  wolny  na  najsłynniejszym  deptaku  Barcelony  –  La  Rambla,
prowadzącym  do  pomnika  Krzysztofa  Kolumba  na  nabrzeżu.  Transfer  na  lotnisko.  Przelot  powrotny.  Zakończenie
pielgrzymki. 
TERMIN:    01-09.08.2018
CENA:     

   

ZAPEWNIAMY:
• przelot na trasie obydwie strony wraz z opłatami lotniskowymi
• przejazd komfortowym autokarem
• 8 noclegów w hotelach**/ ***, pokoje 2 os. z łazienkami; 
• 8 śniadań, 8 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 €, NNW do 5 000 zł w RP.
UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom,
  niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty
• na bilety wstępu, przewodników lokalnych, nagłośnienie i  inne wydatki programowe należy przeznaczyć  ok. 120 €
• możliwość zorganizowania transferu z miejsca zbiórki na lotnisko i z powrotem za dodatkową opłatą – 40 zł ( w przypadku lotu 
z Katowic) 

INFORMACJE i ZAPISY - Ks. Krzysztof Kregel, tel.: 513 653 583

Ilość osób 33 38 42
 Cena 3940 zł 3800 zł 3740 zł


