SANKTUARIA FRANCJI
1 dzień
–
w Krakowie
o godz. 21:30,

spotkanie z pilotem na lotnisku
o godz. 19:30, odprawa, odlot

2 dzień – lądownie na lotnisku w Barcelonie
o godz. 00.30. Przejazd do Lourdes. Pobyt na terenie
Sanktuarium: Msza Święta, obiad, Grota Masabielska,
Bazyliki (Górna, Różańcowa, Piusa X), Obiadokolacja,
Różańcowa Procesja Światła. Powrót do hotelu na
nocleg.
3 dzień – po śniadaniu wycieczka w Pireneje do Pont d
Espagne, miejsca położonego na wysokości ok. 1490
m.
npm,
gdzie
można
podziwiać
jedne
z najpiękniejszych wodospadów i kaskad w rejonie
Wysokich Pirenejów. Powrót do Lourdes zwiedzanie
miejsc związanych z życiem św. Bernadetty. Czas wolny
na modlitwę. Obiadokolacja, Różańcowa Procesja
Światła. Powrót do hotelu na nocleg.
4 dzień - po śniadaniu przejazd do Rocamadour
miejscowości malowniczo usytuowanej na wapiennej
skale na skraju wąwozu. Nawiedzenie Sanktuarium
Maryjnego ze słynną kaplicą Notre Dame z figurką
Czarnej Madonny oraz grobowcem św. Amadoura.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień - po śniadaniu przejazd do Paray le- Monial.
Nawiedzenie Sanktuarium. Tutaj żyła św. Małgorzata
Maria Alacoque. Dzięki jej objawieniom dotyczącym
kultu
Najświętszego
Serca
Jezusowego,
siedemnastowieczne miasto stało się znane na całym
świecie.
Odwiedzimy
klasztor
Sióstr
Wizytek
i pomodlimy się przy grobie św. Małgorzaty Marii
Alacoque. Następnie przejazd do
Ars, miasta
związanego z posługą kapłańską – „biednego
proboszcza” czyli św. Jana Marii Vianney. Zobaczymy
kościół i konfesjonał, w którym spowiadał ponad 17
godz. dziennie, nawiedzimy kaplicę serca, w której
znajduje się relikwiarz z sercem świętego proboszcza,
plebanię, niezmienioną od jego czasów oraz pomnik upamiętniający jego spotkanie z małym
pastuszkiem. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień – Śniadanie. Przejazd do Lyonu – najlepiej zachowanego kompleksu
renesansowego w Europie. Spacer po centrum miasta: bazylika NPM, place Terraux
z bogato rzeźbioną fontanną. Następnie przejazd do La Salette - Sanktuarium Płaczącej

Madonny położonego na wysokości 1800 m n.p.m. w przepięknej alpejskiej scenerii. Udział
w wieczornym nabożeństwie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień - po śniadaniu przejazd do Awinion „miasta papieży” otoczonego murami
obronnymi: znany z piosenki most Saint Benezet, katedra Notre-Damedes-Doms, Pałac
Papieski (z zewnątrz), starówka. Nastpnie przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg
8 dzień – po śniadaniu przejazd do Girony nazywanej Florencją Katalonii. Spacer po
starym mieście otoczonym średniowiecznymi murami obronnymi: największa na świecie
jednonawowa gotycka katedra, do której prowadzą wspaniałe XVII-wieczne, barokowe
schody. Następnie przejazd na lotnisko odprawa, odlot o godz. 17:50, lądownie na
lotnisku w Krakowie o godz. 20:20. Zakończenie pielgrzymki.

Termin: 16.09 -23.09.2019

Cena: 1150 zł + 390 Euro

Cena zawiera:
- przelot samolotem na trasie Kraków – Barcelona – Kraków
- bagaż podręczy 10 kg + bagaż główny 23 kg
- transport autokarem na całej trasie zwiedzania
- zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach pokoje 2 os. z łazienkami
- wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad w Lourdes.
- opieka pilota
- ubezpieczenie: KL, NNW, bagaż
- codzienne Msze Św.
- turystyczny fundusz gwarancyjny
Cena nie zawiera:
* sugerowane kieszonkowe na bilety wstępu, miejscowych przewodników, zestawy
słuchawkowe, wjazdy do miast, taksę klimatyczną oraz na sanktuarium: ok. 90 €
Istnieje możliwość wykupienie dodatkowych ubezpieczeń:
- ubezpieczenie od chorób przewlekłych
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

