Autokarowa pielgrzymka
do LOURDES
Termin: 27.04 – 05.05.2019
DZIEŃ 1 (27.04.2019 sobota):
Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Przejazd przez Czechy
do Austrii. Po południu przejazd przepiękną górską trasą do Mariazell – zwiedzanie najstarszego austriackiego sanktuarium,
którego początki datowane są na 1157 r. (Msza Św.). Wieczorem obiadokolacja i nocleg w północnych Włoszech.
DZIEŃ 2 (28.04.2019 niedziela):
Po śniadaniu przejazd do Mediolanu, stolicy Lombardii i zwiedzanie: Palazzo Sforzesco, przejście reprezentacyjną aleją via
Dante do katedry Duomo (największej na świecie katedry gotyckiej), następnie spacer pośród wytwornych wnętrz Galerii
Vittorio Emanuele pod Teatr La Scala ( zwiedzanie z zewnątrz ). Po południu przejazd do Mesero i Msza Św. w Sanktuarium
Najświętszej Rodziny i św. Joanny, modlitwa przy grobie św. Joanny Beretty Mola. Wieczorem przyjazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 (29.04.2019 poniedziałek):
Po śniadaniu przejazd Lazurowym Wybrzeżem i zwiedzanie Księstwa Monaco (najmniejsze po Watykanie Państwo Świata:
Pałac Książęcy, Katedra – Msza Św.), Monte Carlo, Cannes. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu we Francji.
DZIEŃ 4 (30.04.2019 wtorek):
Po śniadaniu przejazd do Lourdes. Po południu przyjazd na miejsce, zakwaterowanie w hotelu, Msza Św. Obiadokolacja
i o godz. 21.00 udział w procesji ze świecami. Nocleg.
DZIEŃ 5 (1.05.2019 środa):
Po śniadaniu całodzienny pobyt w Sanktuarium w Lourdes: Msza Św., Droga Krzyżowa, Grota Objawień, Bazylika Matki
Boskiej, Bazylika Różańca Świętego, zwiedzanie miejsc związanych z życiem Bernadety Soubirous, Młyn Bolly miejsce
urodzenia i zamieszkania, Cachot – ciemnica, w której mieszkała rodzina Soubirous w czasie objawień, kościół parafialny
gdzie ochrzczona została Bernadeta. Obiadokolacja i o godz. 21.00 udział w procesji ze świecami. Nocleg.
DZIEŃ 6 (2.05.2019 czwartek):
Po wczesnym śniadaniu przejazd i krótkie zwiedzanie Avignon – przepiękne średniowieczne miasto, miejsce „niewoli
papieży”, most Pont St-Benéze, Katedra, Pałac Papieży. Wieczorem przyjazd do położonego na wysokości 1800 m n.p.m.
Sanktuarium La Salette. Obiadokolacja i wieczorem Msza Św. oraz udział w wieczornej procesji z lampionami. Nocleg
w Domu Pielgrzyma w La Salette.
DZIEŃ 7 (3.05.2019 piątek):
Po śniadaniu przejazd przepiękną widokową trasą z La Salette do Turynu – stolicy Piemontu. Spacer po historycznym
centrum: XV-wieczną katedra św. Jana Chrzciciela - Duomo di San Giovanni, gdzie przechowywany jest słynny Całun
Turyński, Plac Karola, Pałac Carignano, Bazylika Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, w której znajdują się relikwie
św. Jana Bosco oraz jego ucznia św. Dominika Savio (Msza Św.). Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu
DZIEŃ 8 (4.05.2019 sobota):
Po śniadaniu przejazd nad jezioro Garda, odwiedzimy miasteczko Sirmione, jedno z najpiękniejszych miejscowości tego
rejonu znane już w czasach starożytnych: kościół Santa Maria Maggiore oraz Rocca Scaligera, zamek. Dalszy przejazd
do Trydentu i zwiedzanie historycznej katedry soborów (Msza Św.) oraz starówki miasta. Po południu przejazd alpejską
trasą przez przełęcz Brennera na obiadokolację i nocleg w Austrii.

DZIEŃ 9 (5.05.2019 niedziela):
Po śniadaniu przejazd przez Austrię. Ok. południa przyjazd na wzgórze, z którego góruje nad naddunajską okolicą
Sanktuarium Maryjne Maria Taferl. Nawiedzenie Sanktuarium z łaskami słynącą figurą Matki Boskiej Bolesnej i Msza św.
Dalszy przejazd malowniczą Doliną Wachu do restauracji w Czechach na obiadokolację i nocleg.
Zakończenie pielgrzymki ok. 22:00

CENA ZAWIERA:







Przejazd podczas realizacji pielgrzymki autokarem turystycznym wysokiej klasy
8 noclegów w hotelach (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami)
8 śniadań w hotelach, 9 obiadokolacji
Opieka pilota
Opieka duszpasterza
Ubezpieczenie NNW i KL

CENA NIE ZAWERA:



Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty za przewodników miejscowych, słuchawki, opłaty turystyczne związane z realizacją
programu – ok. 50 EUR/os. (zbierane w autokarze )
Dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób przewlekłych, kosztów rezygnacji z pielgrzymki)

UWAGI:



Dokumenty potrzebne w podróży – dowód osobisty lub ważny paszport
Pamiętamy również o zabraniu dokumentów i lekarstw

ZAPRASZAMY wszystkich chętnych na wyjątkową PIELGRZYMKĘ

CENA:

760 + 440
960 + 440
PLN

PLN

EUR /os. (min. 45os.) ;
EUR/ os. (min. 35os.)

