
 

 

 

 

PROGRAM PIELGRZYMKI  DO FRANCJI , termin 08.10- 15.10.2022 

 

PARYŻ – LOURDES – LA SALETTE 

 

1 DZIEŃ – 08.10- wyjazd z miejsca zbiórki- godzina 02.00. Całodzienny przejazd przez  Niemcy do 

Francji w rejon Paryża. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.  Nocleg. 

 

2 DZIEŃ- 09.10 – śniadanie. Nawiedzenie Kaplicy Cudownego Medalika . Zwiedzanie, Msza św. i czas 

na indywidualną modlitwę. Po południu zwiedzanie Paryża – Katedra Notre Dame, Dzielnica Łacińska, 

Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Plac Concorde, Dzielnica XXI wieku, czyli paryski Manhattan. 

Obiadokolacja. Przejazd do hotelu. Nocleg. 

 

3 DZIEŃ -10.10 – śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania Paryża –Wieża Eiffla, Pola Marsowe, Pałac 

Inwalidów, Most Aleksandra. Po południu przejazd na  Montmartre, Bazylika Sacre Coeur – zwiedzanie i 

Msza św., spacer ulicami Montmartru,  rejs statkiem po Sekwanie. Obiadokolacja. Powrót do hotelu. 

Nocleg. 

 

4 DZIEŃ – 11.10- śniadanie. Przejazd przez Francję. W godzinach popołudniowych przyjazd do 

Lourdes, światowego centrum pielgrzymek. Spacer po miasteczku i  zwiedzanie  miejsc związanych ze 

świętą Bernadettą – młyn Boly, Cachot ( dawne więzienie), kościół parafialny. Msza św. 

Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Udział w procesji ze świecami. Nocleg.  

 

5 DZIEŃ – 12.10 – śniadanie. Przejazd do Betharram, miejscowości położonej nieopodal Lourdes i 

zwiedzanie najpiękniejszych podziemnych jaskiń w Pirenejach. Powrót do Lourdes – czas na 

indywidualną modlitwę, Msza św., możliwość skorzystania z basenów, z cudowną wodą ze źródła, które 

wypłynęło w czasie objawień. Obiadokolacja. Udział w procesji ze świecami. Nocleg. 

 

6 DZIEŃ – 13.10 - śniadanie. Przejazd do Avignonu, miasta, które w średniowieczu było siedzibą 

papieży – krótkie zwiedzanie. Dalsza podróż przez Francję do La Salette, miejscowości położonej 

wysoko w Alpach, gdzie dwojgu dzieciom objawiła się Matka Boża. Msza św. Zwiedzanie. 

Zakwaterowanie i obiadokolacja. Wieczorem udział w procesji. Nocleg. 

 

7 DZIEŃ –14.10 - śniadanie. Wyjazd z La Salette i przejazd do Genewy. Krótki spacer nad Jeziorem 

Genewskim i dalsza podróż przez Szwajcarię do Francji. Przyjazd do Strasbourga. Obiadokolacja. 

Wieczorny spacer po stolicy Alzacji. Przejazd do hotelu. Nocleg.  

 

8 DZIEŃ –15.10 – wczesne śniadanie. Całodzienny przejazd przez Niemcy do Polski. Powrót w późnych 

godzinach nocnych. 

 

 

Cena  3 340,00 zł obejmuje – 

 

- przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, barkiem, video, WC 

- 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2-osobowe z łazienkami, ze śniadaniami, 

  w tym 2 śniadania  kontynentalne, 5 śniadań w formie  zimnego bufetu 

- 1 nocleg w Domu Pielgrzyma w la Salette  ze śniadaniem kontynentalnym 

- 7  obiadokolacji,  w tym 3 w restauracjach samoobsługowych i 4 serwowane do stolika 

- opieka pilota i przewodnika 

- ubezpieczenie NNW, KL, bagażu  

- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 

Dodatkowo płatne – 80 Euro – bilety wstępu oraz taxa turystyczna i miejska. 

Proponowane wstępy – Wieża Eiffla ( 3 piętro), rejs po Sekwanie, Groty Betharram, kolejka turystyczna 

w Awignon. 
 

 

 

 

 


