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Pielgrzymka do Francji – 11 dni 
 
 

 

  
 
DZIEŃ 1       PRZEJAZD  
Zbiórka uczestników przed Parafią  we wczesnych godzinach porannych i przejazd w kierunku 
Włoch. Przyjazd na nocleg w ok. Werony (tego dnia ze względu na późny przyjazd – bez 
obiadokolacji). 
 
DZIEŃ 2   WERONA 
Śniadanie i przejazd na zwiedzanie Werony, jednego z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych 
włoskich miast. Zobaczymy Bazylikę  św. Zenona, główny plac miasta Piazza Bra ze wspaniałym 
rzymskim amfiteatrem, Piazza delle Erbe, Piazza Dei Signiori z pomnikiem Dantego, Casa di Giulietta 
- dom Julii z  najsłynniejszym balkonem świata. Przejazd na obiadokolację i nocleg  do hotelu w ok. 
Nicei 
 
DZIEŃ 3   NICEA - CANNES 
Śniadanie i przejazd  do Nicei - kurortu   o światowej renomie, położonego nad wspaniałą Zatoką 
Aniołów.   Spacer  nadmorską promenadą,  wizyta na  Starym Mieście „Vieux Nice”, z malowniczymi 
fasadami domów w stylu włoskim. Spacer  na wzgórze zamkowe „La Colline du Chateau”, z ruinami 
dawnego zamku i katedry. Przejazd do Cannes - najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej. 
Zwiedzimy Stary Port, Pałac Festiwalowy  i słynny chodnik z odciskami dłoni gwiazd, historyczną  
dzielnicę   Le Suquet  oraz bulwar La Croisette. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg .    
 
DZIEŃ 4  CARCASSONNE    
Po śniadaniu, przejazd do Carcassonne – średniowiecznego miasteczka, którego dobrze zachowane 
zabytkowe fortyfikacje ściągają corocznie  miliony turystów, spacer po starym mieście, w czasie 
którego będziemy mogli poczuć się jak w epoce średniowiecza . Przejazd do Lourdes.  Obiadokolacja    
i nocleg w hotelu w Lourdes. 
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DZIEŃ 5 - 6 LOURDES  
Śniadanie i przejazd na zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej i miejsc związanych z 
życiem Świętej Bernadetty, której objawiła się Matka Boża, prosząc Ją o modlitwę i pokutę za 
grzeszników. W zamian Matka Boża ofiarowała w tym miejscu źródełko z cudowną wodą. Kąpiel w 
basenach, modlitwa w miejscu objawienia w Grocie Masabiel, Droga Krzyżowa. Wieczorna procesja 
ze świecami. Obiadokolacja i nocleg w Lourdes. 
 
DZIEŃ 7      BIARRITZ – WYPOCZYNEK NAD OCEANEM 
Śniadanie i przejazd do Biarritz słynnego kurortu w południowo-zachodniej Francji. Miasto jest 
wspaniale położone: z zachodu wzburzony ocean, ze wschodu urzekają szczyty Pirenejów, a 
rozbijające się o brzeg Zatoki Baskijskiej fale przyciągają surferów z całego świata. Czas na relaks i 
plażowanie na jednej z plaż Biarritz. Powrót na obiadokolację i nocleg do Lourdes. 

DZIEŃ 8 AVIGNON – LOURDES 
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Avignon- krótkie zwiedzanie miasta położonego u stóp wzgórza, nad 
którym góruje Zamek Papieski. Wizyta na słynnym Moście w Avignon, który stał się tematem dla 
wielu wierszy oraz piosenki. Przejazd do hotelu w ok. Lyonu na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 9       PARAY LE MONIAL – ARS – LA SALETTE   
Wczesne śniadanie, po którym przejazd do Paray-Le-Monial, czyli Sanktuarium Najświętszego Serca 
Pana Jezusa; nawiedzenie Kaplicy, w której Pan Jezus objawił Swoje Serce Św. Małgorzacie Marii 
Alacoque. Przesłanie objawień w Paray-Le-Monial było bliskie bł. Janowi Pawłowi II, który jeszcze 
jako biskup przyjechał tu  w 1965 r. i m.in. prowadził procesję z Najświętszym Sakramentem. 
Ciekawostką jest fakt, iż później został wybrany papieżem w święto Małgorzaty Marii (16 
października). Następnie przejazd do Ars, gdzie nawiedzimy sanktuarium św. Jana Marii Vianneya, 
którego papież Pius XI mianował Patronem Proboszczów Wszechświata: Bazylika, Kaplica Serca, 
sarkofag Świętego. Przejazd do La Salette jednego z najważniejszych celów pielgrzymkowych Europy, 
urokliwie położonego wśród alpejskich szczytów. Tutaj, 19 września 1846 r. Matka Boska objawiła 
się pastuszkom, a objawienie Maryi ma na celu obudzić wiernych, zburzyć obojętność, pewność 
siebie i doprowadzić do oparcia życia na Jezusie Chrystusie.  Obiadokolacja,  o godz. 20.30 
uczestnictwo w procesji  z lampionami i nocleg  w Domu Pielgrzyma w La Salette. 
 
DZIEŃ 10       LA SALETTE  
Po śniadaniu Msza św., czas na indywidualną modlitwę i refleksję, podziwianie panoramy Alp. 
Następnie przejazd do hotelu w ok. Novary na obiadokolację i nocleg.   
 
DZIEŃ 11   POWRÓT 
Śniadanie i przejazd powrotny do Polski. Po przekroczeniu granicy pożegnalny obiad. Powrót na 
miejsce zbiórki ok. północy lub po pólnocy, zakończenie pielgrzymki. 
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Termin:   05.07 – 15.07.2019   
 
Cena:  3270 zł/os. 
 
Zapewniamy: 
 Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem   

 Zakwaterowanie: 10 noclegów: 9 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3-osobowe, 1 nocleg                       

w Domu Pielgrzyma w La Salette, pokoje 2,3-os. 

 Wyżywienie: 10 śniadań kontynentalnych wzmocnionych, 9 obiadokolacji, 1 obiad 

 Opiekę i informację turystyczną pilota  

 Ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,                

NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR. Obowiązują warunki ubezpieczenia Axa 

„Kontynenty”.  

 Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 zł od każdego 

uczestnika. 

Cena nie obejmuje:  
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, zestawy audio-
guide, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, opłat klimatycznych i miejskich,  itp. 
(na ten cel należy posiadać ok. 100 €/os.); napojów do obiadokolacji, ubezpieczenia od ryzyka 
kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za dodatkową 
opłatą (5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej w ciągu 5 dni od wpłaty 
zaliczki.  

Uwagi:  
 dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty  
 na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą 1250 zł  
 program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności odwiedzanych miejsc. 
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