
Pielgrzymka do Francji

Lourdes * La Salette * Carcassonne *

Nevers * Paray le Monial * Taize * Ars * Rocamadour * Autun 

11 dni

bez nocnych przejazdów

1 dzień: Miluza

Spotkanie grupy. Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejście graniczne. Przejazd przez Niemcy. Nocleg w okolicy 

Miluzy (w tym dniu nie ma obiadokolacji).

2 dzień: Nevers

Śniadanie. Przejazd do Nevers, gdzie znajduje się klasztor Saint-Gildard, do którego po objawieniach w 

Lourdes wstąpiła św. Bernadetta, nawiedzenie grobu św. Bernadetty. Msza św. Obiadokolacja. nocleg.

3 dzień: Paray le Monial, Cluny, Taize

Śniadanie. Przejazd do Paray le Monial - małej miejscowości położonej w Burgundii, rozsławionej przez 

dwóch świętych: św. Małgorzatę Marię Alacoque oraz św. Klaudiusza de la Colombière. Nawiedzimy 

Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa położonego malowniczo nad rzeką oraz przepiękną bazylikę

romańską.  Msza św.  Wyjazd do Cluny – ruiny opactwa benedyktyńskiego założonego tutaj już w 910 roku i 

modlitwa we wspólnocie ekumenicznej w Taize, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: Ars – La Salette

Po śniadaniu przejazd do Ars: nawiedzenie plebanii i grobu św. Jana Marii Vianney - patrona wszystkich 

księży i proboszczów. Msza św.  Przejazd do Sanktuarium w  La Salette położonego w Alpach. Zwiedzanie 

Sanktuarium. Czas na modlitwę, obiadokolacja, procesja różańcowa z lampionami i nocleg.

5 dzień: La Salette

Śniadanie, Msza św. Spotkanie z Księżmi Saletynami, audiovideo, modlitwa w miejscu objawień, czas wolny 

do indywidualnego wykorzystania. Obiadokolacja, procesja różańcowa z lampionami i nocleg.

6 dzień: La Salette - Montpellier

Śniadanie, Msza św.  Przejazd do Św. Marie de la Mer - odpoczynek nad morzem w Prowansji, 

obiadokolacja, nocleg w okolicy Montpellier.

7 dzień: Carcassonne i Lourdes 

Msza św. Po śniadaniu przejazd do Carcassonne – spacer po średniowiecznym mieście (lista UNESCO), 

otoczonym podwójnym pasem murów. Przejazd na obiadokolację do Lourdes, leżącego u stóp francuskich 

Pirenejów, wieczorna procesja maryjna ze świecami. Nocleg.



8 dzień: Lourdes 

Śniadanie. Msza św. Zwiedzanie Lourdes, droga krzyżowa, Grota Objawień, Bazylika Niepokalanego 

Poczęcia NMP, Krypta, Bazylika Różańca Świętego. Obiadokolacja. Udział w wieczornej procesji ze 

świecami. Nocleg.

9 dzień: Lourdes - Rocamadour

Śniadanie. Msza św. Przejazd do Rocamadour, pięknie położonego miasteczka, jednego z najważniejszych 

na Szlaku Św. Jakuba. Nawiedzimy Sanktuarium Czarnej Madonny, gdzie zgodnie z legendą założył swą 

pustelnię św. Amadour. W mieście tym odbędziemy spacer do przytulonej do skały Bazyliki Zbawiciela, w 

której znajduje się figura Czarnej Madonny. Obiadokolacja i nocleg.

10 dzień: Autun - Miluza

Śniadanie. Msza św. Przejazd do Autun, gdzie będziemy podziwiać między innymi Katedrę Św. Łazarza z 

jego relikwiami. Przejazd do Miluzy. Obiadokolacja i nocleg.

11 dzień:  Miluza - Warszawa

Po śniadaniu powrót do Polski. Przejście graniczne. Przyjazd do Warszawy w godzinach późnowieczornych.

Cena zawiera:

Przejazd komfortowym autokarem (wideo, klimatyzacja, bar, WC), 10 noclegów w hotelach klasy

turystycznej **/*** oraz ośrodkach misyjnych, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami, wyżywienie: 10 śniadań, 9 

obiadokolacji, opiekę pilota, opiekę duszpasterską, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż oraz przedstawiony 

program zwiedzania, w tym bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługę przewodników lokalnych w 

Lourdes i La Salette, taksy klimatycznee, opłatę autostrad, parkingów i podatek Vat.

Cena nie zawiera:

Świadczeń niewymienionych w ofercie.


