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SAMOLOTOWA PIELGRZYMKA La Salette – Lourdes - Montserrat –
Barcelona  – 8 DNI   

DZIEŃ  1     NICEA – CANNES 
Zbiórka uczestników  przed Parafią i transfer na lotnisko Warszawa Okęcie, odprawa bagażowa 
o godz. 05.25 i wylot do Nicei  o godz. 07.25, przylot o godz. 10.00. 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, 
wzgórze zamkowe „La Colline du Chateau” z ruinami dawnego zamku  i katedry. Następnie 
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 na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2 LA SALETTE 
Śniadanie i 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. Msza św. Czas na podziwianie 
panoramy Alp. Zakwaterowanie   w Domu Pielgrzyma i obiadokolacja.  O godz. 20.30 
uczestnictwo    w procesji z lampionami, nocleg.

DZIEŃ 3 LA SALETTE – LOURDES
Śniadanie i pożegnanie z La Salette. Wyjazd w kierunku Lourdes. Przejazd na obiadokolację  i 
nocleg do Lourdes.

DZIEŃ 4 - 5LOURDES 
Śniadanie. 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 6 MONTSERRAT 
Śniadanie i przejazd na Montserrat w Hiszpanii, gdzie znajduje się klasztor Benedyktynów będący 
świętym miejscem Katalończyków. Zwiedzanie sanktuarium z figurką La Morenety  - Czarnej 
Madonny - patronki Katalonii. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Barcelony.

DZIEŃ 7        BARCELONA
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Śniadanie, po którym przejazd do Barcelony. Odbędziemy spacer deptakiem Las Ramblas do 
dzielnicy portowej z Kolumną Krzysztofa Kolumba. Zobaczymy niesamowite, choć wciąż 
nieskończone  dzieło życia Gaudiego, czyli Katedrę Sagrada Familia, stare miasto z Katedrą Św. 
Eulalii, kolejny baśniowy wytwór Gaudiego- Park Guell, skąd roztacza się wspaniały widok na całą 
Barcelonę, spacer wzdłuż Passeig de Gracia, przy której znajdują się dwa najważniejsze Domy 
Gaudiego - Casa Mila oraz Casa Batillo,  Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim oraz 
średniowieczna dzielnica La Ribera z poświęconym patronce żeglarzy Kościół Santa Maria del Mar,
znany m.in. z bestsellerowej powieści Falconesa „Katedra w Barcelonie”. Przejazd  do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 8        POWRÓT
Po śniadaniu transfer na lotnisko El Prat w Barcelonie, odprawa bagażowa o godz. 11.15, wylot     
o godz. 13.15. Przylot na lotnisko Warszawa Okęcie o godz. 16.15, transfer do parafii, zakończenie
pielgrzymki. 

Cena: 3590 zł/os.

Termin: 25.05 – 01.06.2019 

Zapewniamy:

 Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi 

 Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3-osobowe z łazienkami 

 Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 

 Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem 

 Transfery Parafia – lotnisko Okęcie - Parafia 

 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 TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) w wysokości       

10 zł/os.

Cena nie obejmuje: 



Biuro Podróży Tour Operator 
VERVINCI TRAVEL

Piotr Werwiński
ul. Słowackiego 1

85-008 Bydgoszcz

-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. 130 €/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,
 - świadczeń nie wymienionych w poz. „Zapewniamy”.

Uwagi:
 Kalkulacja dla grupy min. 43 os.
 dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty
 na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą  990 zł
 program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności odwiedzanych 

miejsc. 

 Wpłaty:

 I rata w wysokości  1000 PLN od osoby płatna przy zapisie

 II rata – pozostała kwota płatna do 20.04.2019.

Wpłaty można dokonywać gotówką lub na konto Parafii Miłosierdzia Bożego w

Puławach

PKO BP 48 1020 3219 0000 9102 0056 4740

W kwietniu odbędzie się spotkanie organizacyjne o terminie którego każdy z

uczestników pielgrzymki zostanie osobiście poinformowany

ZAPISY I INFORMACJE

Parafia Miłosierdzia Bożego w Puławach

Ks. Krzysztof Krakowiak

Tel: 508 072739


