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Pielgrzymka do Lourdes  
z odpoczynkiem na Costa Brava 

Lourdes – Jaskinie Bétharram –  Saragossa – Barcelona  
Montserrate 

 
DZIEŃ 1  
Spotkanie na lotnisku o 4:30, lot na trasie Kraków – Barcelona . Przylot do Barcelony o 9:15. Przejazd do 
Lourdes, zakwaterowanie, obiadokolacja o 19:00; wieczorem udział w procesji z lampionami, nocleg w 
Lourdes. 
 
DZIEŃ 2 
Śniadanie, Msza Św. i pobyt w Sanktuarium w Lourdes: Grota 
Objawień, Bazylika Matki Bożej Różańcowej, Bazylika Piusa XII, szlak 
św. Bernadety, droga krzyżowa. Obiadokolacja, wieczorem udział w 
procesji z lampionami; nocleg w Lourdes 
 
DZIEŃ 3 
Lourdes, Jaskinie Bétharram 
Msza święta w Lourdes, po śniadaniu dalszy pobyt w Sanktuarium: możliwość skorzystania z kąpieli w 
basenach, dla chętnych przejazd do  Jaskiń Bétharram  – jaskinie w Pirenejach, odkryte w 1810 roku. Pod 
ziemią zobaczyć można powstałe w ciągu milionów lat zachwycające formacje skalne. Przez dno jaskini 
przepływa rzeka dlatego część trasy pokonuje się barką co stanowi dodatkową atrakcję. Obiadokolacja, 
wieczorem udział w procesji z lampionami; nocleg w Lourdes. 
 
DZIEŃ 4 
Saragossa 
Msza święta w Lourdes, po śniadaniu przejazd do stolicy Aragonii, Saragossy: Bazylika Matki Bożej del 
Pilar, która znajduje się w miejscu objawienia MB św. Jakubowi. Obiadokolacja i nocleg w okolicy. 
 
DZIEŃ 5 
Montserrat 
Po śniadaniu wyjazd na pasmo Montserrat - zwiedzanie 
Sanktuarium Czarnej Madonny - patronki Katalonii. Obiadokolacja i 
nocleg na Costa Brava. 
 
DZIEŃ 6 
Barcelona 
Po śniadaniu przejazd do Barcelony i zwiedzanie miasta (Kościół Sagrada Familia - z zewnątrz, ulica Las 
Ramblas. Około 15:00 powrót na odpoczynek na Costa Brava, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 7 
Costa Brava 
Po śniadaniu całodniowy odpoczynek na Costa Brava 
( dla chętnych możliwość uczestnictwa w Fish pikniku – połączoną z degustacją Sangrii i grillowanych ryb – 
dodatkowo płatne ) obiadokolacja i nocleg. 
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DZIEŃ 8 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Przelot na trasie Barcelona – Katowice. Zakończenie pielgrzymki 
 
Cena: zależna od daty  
  
ŚWIADCZENIA: 
- przejazd autokarem turystycznym  na terenie Hiszpanii i Francji  
- samolot na trasie Kraków – Barcelona – Kraków  
- 7 noclegów w hotelach  (pokoje 2-, 3-osobowe )  
- 7 obiadokolacji i 7 śniadań 
- opieka pilota wycieczek zagranicznych 
- ubezpieczenie NNW i KL 
- obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Ubezpieczeniowy 
UWAGI - Cena nie zawiera: - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
parkingów, opłat w sanktuariach, przewodników lokalnych i innych kwot związanych z realizacją 
programu ( dodatkowo płatne 80 Euro – zbierane w autokarze), dodatkowych ubezpieczeń (kosztów 
leczenia chorób przewlekłych) 
 

 

 

PROGRAM JEST RAMOWY I MOŻE ULEC ZMIANIE ! 
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