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   Pielgrzymka do Lourdes  
 

 

DZIEŃ 1 

05.07.2023, środa  

Wyjazd  we wczesny godzinach porannych i przejazd 

przez Czechy i Austrię do Włoch. Obiadokolacja i nocleg w okolicy granicy francuskiej. 

 

DZIEŃ 2 

06.07.2023, czwartek  

Po śniadaniu całodniowy przejazd do Lourdes. W trakcie przejazdu będziemy mieli okazję podziwiania  

Lazurowego Wybrzeża. Zakwaterowanie i obiadokolacja w Lourdes. 

 

DZIEŃ 3 

07.07.2023, piątek 

Lourdes 

Po śniadaniu udamy się na szlak św. Bernadety, gdzie zobaczymy m.in.: 

młyn i dom, w którym urodziła się św. Bernadetka, Kościół NSPJ gdzie 

znajduje się chrzcielnica, w której była chrzczona święta; La Cachot, tj. 

cela, w której rodzina Soubiroux mieszkała w momencie objawienia NMP. 

Następnie nasze kroki skierujemy  do Sanktuarium w Lourdes i nawiedzimy Bazylikę Matki Bożej 

Różańcowej oraz Bazylikę Piusa XII. Po Mszy świętej udamy się wspólnie do Groty Objawień, gdzie 

każdy będzie miał czas na indywidualną modlitwę, kupno świec, nabranie wody z cudownego źródła. Czas 

do obiadokolacji będzie czasem do indywidualnego wykorzystania. O 15:00 będziemy mogli 

indywidualnie uczestniczyć w Procesji Eucharystycznej, połączonej z błogosławieństwem osób chorych i 

niepełnosprawnych. Po obiadokolacji udział w procesji maryjnej. Nocleg w Lourdes.  

  

DZIEŃ 4 

08.07.2023, sobota  

Lourdes, Bartrès 

Dzień rozpoczniemy mszą świętą w Lourdes, a po śniadaniu wyjedziemy 

do miejscowości Bartres –  urocza wioska, w której św. Bernadetka 

zatrudniona była jako pastuszka. Przed południem wrócimy do 

Sanktuarium, gdzie chętni pielgrzymi będą mieli możliwość zanurzenia 

się w cudownym źródle, pomodlić się w grocie, czy kupić pamiątki i 

dewocjonalia. 0 15:00 Procesja Eucharystyczna połączona z 

błogosławieństwem osób chorych i niepełnosprawnych.   

Obiadokolacja i udział w procesji z lampionami. Nocleg w Lourdes. 

 

DZIEŃ 5 

09.07.2023, niedziela 

Saintes-Maries de-la-Mer 

Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Saintes-Maries-de-la-Mer:  urokliwe 

sanktuarium – znajdujące się w rezerwacie przyrody nad brzegiem morza – 

dedykowane dwóm Mariom z Ewangelii: Maria Salome – mama św. Jakuba i 

św. Jana oraz Marii żonie Kleofasa, które, jak głosi legenda, wypędzone z Jerozolimy przybyły 

do Prowansji wraz ze św. Marią Magdaleną. Po mszy świętej będziemy mieli czas wolny na spacer wzdłuż 

wybrzeża, odpoczynek nad morzem czy spędzenie miło czasu w jednej z licznych kafejek miasteczka. 

Obiadokolacja i nocleg w  okolicy Aix-en Provence. 
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DZIEŃ 6 

10.07.2023, poniedziałek 

La Salette 

Po śniadaniu  przejazd  do  położonego na wysokości 1800 m n.p.m. 

Sanktuarium w La Salette – zapoznanie się z historią objawień, Msza św. 

Czas na indywidualną modlitwę. Po kilkugodzinnym pobycie w La 

Salette, powrót przez Francję, Niemcy, Czechy do kraju. 

 

DZIEŃ 7 

11.07.2023, wtorek  

W godzinach południowych powrót na miejsce zbiórki. Zakończenie pielgrzymki 

 

Cena: 1100 zł + 290 € - przy grupie 50 osobowej 

             1200 zł + 300 € - przy grupie 45 osobowej 

             1300 zł + 310 € - przy grupie 40 osobowej 

            

ŚWIADCZENIA: 

 

Cena zawiera: 

 

- przejazd autokarem turystycznym  z WC, DVD, barkiem i klimatyzacją. 

- 5 noclegów w hotelach** i ***  (pokoje 2-, 3-osobowe )  

- 5 obiadokolacji i 5 śniadań 

- opłaty parkingowo – autostradowe 

- opłaty w sanktuariach 

- zestawu słuchawkowego Tour – Guide  

- opieka pilota wycieczek zagranicznych 

- ubezpieczenie NNW i KL 

 

UWAGI - Cena nie zawiera:  

 

- dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób przewlekłych oraz kosztów rezygnacji ) 

- dopłat do pokoju jednoosobowego 

- TFG i TFP – 20 zł – płatne na spotkaniu organizacyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jest ramowy i może ulec zmianie 
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