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Pielgrzymka lotnicza do LOURDES
160 rocznica objawień w Grocie Massabielskiej
TERMIN 28.06 – 01.07.2018
DZIEŃ 1: Udział we Mszy św. na rozpoczęcie wspólnego pielgrzymowania. Wyjazd z umówionego
miejsca około południa, przejazd na lotnisko w Krakowie. Wylot z Krakowa do Lourdes. Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i 1 nocleg. Dla chętnych istnieje możliwość wieczornego
spaceru do Groty Objawień na indywidualną modlitwę.
Dzień 2: Po śniadaniu całodzienny pobyt w Lourdes. Spacer do Sanktuarium Matki Bożej w
Lourdes: Grota Massabielle, Krypta, Bazylika Niepokalanego Poczęcia, Bazylika Różańcowa oraz
Bazylika św. Piusa X. Spacer śladami św. Bernadetty (Dom rodzinny, kościół Serca Jezusowegomiejsce chrztu Świętej, Cachot). Modlitwa i pobyt w Sanktuarium, gdzie Pielgrzymi mogą w
skupieniu i bez pośpiechu uczestniczyć w uroczystościach religijnych. Udział we Mszy św.
Wieczorem obiadokolacja, udział w procesji ze świecami i 2. nocleg.
Dzień 3: Udział we Mszy św. Po śniadaniu przejazd do XVII w. Sanktuarium w Betherram. Tradycja
mówi, że Maryja uratowała tutaj od utonięcia młodą dziewczynę, podając jej pod mostem gałąź
(„beth-arram” znaczy w dialekcie bearneńskim „piękna gałąź”), a w XVII w. miano odnotować tutaj
ponad osiemdziesiąt cudów. Po południu powrót do Lourdes. Czas wolny na indywidualną modlitwę
i zakup pamiątek. Wieczorem obiadokolacja, udział w procesji ze świecami i 3. Nocleg.
Dzień 4: Udział w porannej Mszy św. Śniadanie i przejazd na lotnisko. Wylot o godzinie 10:50.
Lądowanie w Krakowie o godzinie 13.35. Powrót autokarem do miejsca wyjazdu, zakończenie
pielgrzymki.

CENA: 1.990

zł/os.

ŚWIADCZENIA:
- przelot samolotem: Kraków- Lourdes- Kraków (linie Ryanair),
- opłaty lotniskowe, bagaż podręczny 10 kg,
- przejazdy komfortowym autokarem w Polsce i we Francji,
- zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 3*/2* w Lourdes w pokojach 2- osobowych,
- wyżywienie 2x dziennie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
- opieka pilota,
- ubezpieczenie KL, CP, NNW, bagaż,
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
UWAGI:
- program wyjazdu jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot,
- realizacja programu jest zależna od godzin przelotów,
- codziennie planowana jest Msza Św.,
- na realizację programu należy przygotować ok.40 €
- cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji,
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- dopłata do pokoju 1- osobowego 200 zł,
- dopłata do bagażu rejestrowanego 20 kg: 350 zł.

