LOURDES - LA SALETTE „160-LECIE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ
W LOURDES“
Dzień 1: Wyjazd z Polski w godzinach
popołudniowych, przejazd przez Niemcy w
kierunku Francji. Postój w Reim s: Katedra
koronacyjna
francuskich
królów,
miejsce
związane ze św. Joanną D’Arc. Przejazd na
obiadokolację i nocleg na przedmieściach
Paryża.
Dzień 2: Po śniadaniu, całodzienne zwiedzanie
Paryża. W programie m.in.: Wyspa La Cite z
Katedrą Notre - Dame, Pałac Sprawiedliwości,
następnie spacer urokliwymi uliczkami Dzielnicy
Łacińskiej, Sanktuarium Cudownego Medalika –
Msza św., Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Wieża
Eiffla (z zewnątrz), wzgórze Montmartre z
górującą nad miastem Bazyliką Sacre Coeur.
Następnie obiadokolacja i wieczorny rejs
statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu w
późnych godzinach wieczornych na nocleg.
Dzień 3: Po śniadaniu, przejazd do Lisieux miasta Świętej Teresy, nawiedzenie miejsc
związanych z życiem Świętej (Buissonets,
Katedra św. Piotra, Karmel, Bazylika). Msza św.
w Karmelu. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4: Po śniadaniu, przyjazd do Lourdes
zwiedzanie miejsc związanych z życiem św.
Bernadetty:
dom
rodzinny,
Ciemnica,
Sanktuarium. Przejazd na obiadokolację do hotelu. Następnie udział w nabożeństwie
wieczornym.
Powrót
do
hotelu
na
nocleg.
Dzień 5: Po śniadaniu, całodzienny pobyt w Lourdes (urokliwym pirenejskim miasteczku).
Na terenie Sanktuarium nawiedzimy: Grota Masabielska, Bazylikę (Górna, Różańcowa, Piusa
X). Następnie obiadokolacja i udział w Procesji Światła. Powrót do hotelu na nocleg.
Dzień 6: Po śniadaniu przejazd do La Salette, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma i
obiadokolacja. Następnie udział w wieczornym nabożeństwie i procesji z lampionami.
Powrót
na
nocleg.
Dzień 7: Po śniadaniu, pobyt w Sanktuarium Płaczącej Madonny.
W
godzinach
popołudniowych
wyjazd
w
drogę
powrotną do
Polski
Dzień 8: Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych.
*Program jest ram owy i m oże ulec zm ianom

CENA:
1699 PLN/os. (przy 40 os.)
1559 PLN/os. (przy 50 os.)
1439 PLN/os. (przy 60 os.)

W cenie:
• Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych ze śniadaniami,
• 6 noclegów w hotelach**/*** w trakcie zwiedzania,
• Zwiedzanie wg programu,
• Transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta) ,
• Opieka pilota i duszpasterza,
• Codzienne msze św.
Dodatkowo płatne obowiązkowo:
• Ubezpieczenie KL, NNW: 80 PLN/os. ,
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawy słuchawkowe oraz miejscowi
przewodnicy: około 65 EUR/os.,
• Dopłata do wyżywienia HB: 90 EUR/os.,
• Opłata klimatyczna: 10 EUR/os.,
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN/os.
Płatne opcjonalnie:
• Kup Sobie Spokój: 80 pln/os., daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do
21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę “Kup sobie spokój” nie podlega zwrotowi,
• Ubezpieczenie KR: 3-4% wartości imprezy - pozwala na bezkosztową rezygnację z
imprezy zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia,
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 100 PLN/os.,
• Rezerwacja miejsc w autokarze: 50 PLN/os.
Przedstawiony program jest orientacyjny i m oże zostać dostosowany do
potrzeb oraz uwag grupy. W celu ostatecznej kalkulacji z uwzględnieniem
Państwa próśb lub uwag prosim y o kontakt.

