PROGRAM PIELGRZYMKI „Sanktuaria Europy” Dzień 1
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 Wyjazd z Białej Podlaskiej o północy /godz. 00.00/, przejazd na nocleg tranzytowy do Niemiec
okolice Kolonii (bez kolacji - ze względu na późny przyjazd) ok. 1400 km - ok. 22 godz.
 Po śniadaniu przejazd do Brukseli /140 km/, przejazd przez miasto i krótki pobyt na starym mieście 
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rynek z ratuszem, Dom Króla, Katedra Św. Michała i Św. Guduli, Manneken Pis.
Wyjazd do Francji. Kolacja i nocleg tranzytowy w okolicach Orleanu.
Po śniadaniu przejazd do Lourdes /720 km/. Po drodze podjazd pod zamek w Blois - pałac króla
Franciszka I, budowany etapami na przestrzeni wieków w stylu gotyckim, renesansowym i
neoklasycznym. Przejazd do Amboise nad Loarą, podejście pod zamek przebudowany przez
Leonarda da Vinci na polecenie króla Franciszka I - miejsce śmierci Leonarda da Vinci, w gotyckiej
kaplicy zamkowej miejsce pochówku artysty.
Kolacja i nocleg w hotelu w Lourdes nieopodal sanktuarium.
Po śniadaniu całodzienny pobyt w Lourdes. Sanktuarium – Grota Massabielle – miejsce objawień
Matki Bożej, neobizantyjska Bazylika Różańcowa, neogotycka Bazylika Niepokalanego Poczęcia,
Krypta – pierwsza kaplica wykuta w skale po objawieniach maryjnych, Bazylika Św. Bernadetty –
największy kościół w Lourdes, Esplanda, podziemna Bazylika Piusa X – największy podziemny kościół
świata. Spacer po Lourdes i zwiedzanie miejsc związanych z życiem Św. Bernadetty – Młyn Boly –
miejsce urodzenia Bernadetty, więzienie Le Kachot, dom La Petronelle – dar władz miasta dla rodziny
Soubirous. Po kolacji, wieczorem udział w uroczystej procesji ze świecami. Powrót do hotelu na
nocleg.
Po śniadaniu wyjazd do Fatimy. Całodzienny przejazd - trasa 1050 km. Wieczorem przyjazd do
Fatimy - kolacja i nocleg. Po kolacji możliwość przejścia do sanktuarium.
Śniadanie. Pobyt w Fatimie Nawiedzenie Sanktuarium – zwiedzanie Bazyliki Różańcowej, Kaplicy
Objawień wybudowanej w miejscu pojawienia się Matki Bożej oraz najbliższego otoczenia placu
przed bazyliką, czas wolny na modlitwę. Po kolacji udział w uroczystościach w sanktuarium. Nocleg.
Śniadanie. Pobyt w Fatimie. Udział w drodze krzyżowej i zwiedzanie Aljustrel - rodzinnej
miejscowości Łucji, Hiacynty i Franciszka – domy rodzinne. Czas wolny w Fatimie. Kolacja i nocleg w
Fatimie.
Po śniadaniu przejazd do Toledo – dawnej stolicy Hiszpanii - krótkie zwiedzanie starego miasta zamek, gotycka katedra – z bezcennymi dziełami sztuki, siedziba Prymasa, mury obronne z basztami i
symbolami dynastii Habsburgów. Kolacja i nocleg pod Madrytem.
Po śniadaniu przejazd do Barcelony. Po drodze zwiedzanie Saragossy – stolicy Aragonii. Pobyt w
Bazylice Santa Maria del Pilar, podejście pod katedrę i pomnik Goyi. Bazylika Santa Maria del Pilar we wnętrzu cudowna figura Matki Bożej, barokowa katedra przebudowana z meczetu tureckiego,
średniowieczny zamek obronny – siedziba książąt Aragonii. Przejazd do Montserrat – narodowego
sanktuarium Katalonii – pobyt w bazylice, podejście pod cudowną figurę Czarnej Madonny - patronki
Katalonii, czas na modlitwę. Wieczorem kolacja i nocleg w hotelu na Costa Brava w okolicy
Barcelony.
Śniadanie. Wjazd do Barcelony, zwiedzanie najciekawszych zabytków Barcelony - w tym stadion
olimpijski, tereny wystawy światowej EXPO, pomnik Krzysztofa Kolumba, spacer po Dzielnicy
Gotyckiej - Katedra Św. Eulalii z relikwiami patronki miasta, Pałac Królewski – siedziba Królów
Katolickich, Pałac Biskupi, Archiwum miejskie, spacer po słynnej ulicy Rambla. W Barcelonie
zobaczymy również obiekty - dzieła Antonia Gaudiego – Sagrada Familia – symbol miasta, Casa Mila,
Casa Batlo, wzgórze Montjuick (kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów ustali pilot). Powrót
do hotelu na kolację i nocleg.
Po śniadaniu całodzienny wypoczynek na plaży. Wieczorem kolacja i nocleg.

 Śniadanie. Wyjazd z hotelu, przejazd do Carcassonne /300 km/ - pobyt w zachowanym
średniowiecznym mieście otoczonym dwoma rzędami murów obronnych - zwanym "cudem
architektonicznym Europy". Przejazd do Avignon w Prowansji nad rzeką Rodan - wejście na teren
średniowiecznego miasta, podejście pod Pałac Papieski - siedzibę 7 papieży w czasie 70-cio letniej

"niewoli" w XIV wieku. Kolacja i nocleg w okolicach Avignon.

 Po śniadaniu przejazd z Avignon do La Salette - trasa około 300 km..
Pobyt w Sanktuarium. Znajdująca się we francuskich Alpach wioska znana jest głównie z mającego
miejsce 19 września 1846 roku objawiania Matki Boskiej dwójce pastuszków: wówczas 15-letniej
Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud. W znajdującym się na wysokości 1750 m n. p. m.
miejscu objawienia wytrysło źródło, z którego woda płynie do dnia dzisiejszego. Melania oraz
Maksymin wraz z ojcem ustawili tam krzyże, a następnie pielgrzymi ustawili 14 stacji drogi krzyżowej,
biegnącej w kształcie litery S. 1 maja 1852 roku biskup Philibert de Bruillard w liście pasterskim
zapowiedział rozpoczęcie budowy bazyliki w miejscu objawienia oraz utworzenie zgromadzenia
misyjnego, którego celem będzie głoszenie nauk Matki Bożej z La Salette. Kamień węgielny świątyni
został poświęcony 25 maja 1852 roku. 27 maja 1879 roku Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La
Salette przeszło pod bezpośrednią władzę Stolicy Apostolskiej, a 20 sierpnia 1879 roku bazylika w La
Salette została poświęcona.
Kolacja i nocleg w domu pielgrzyma w La Salette.
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 Śniadanie. Wyjazd z La Salette i przejazd do Turynu - trasa 310 km, gdzie nawiedzimy Katedrę Św.
Jana Chrzciciela, w której przechowywany jest Całun Turyński. Kolacja i nocleg tranzytowy we Włoszech.

 Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do kraju. Trasa Mediolan - Biała Podlaska około 1700 km.
Nocny przejazd.
 Powrót do Białej Podlaskiej i zakończenie pielgrzymki w godzinach przedpołudniowych. Kolejność
zwiedzania w poszczególnych dniach zostanie ustalona przez pilota na miejscu.

Cena pielgrzymki : 1310 zł + 550 Euro/ os przy min. 40 osobach płatnych
Cena obejmuje:
 Transport autokarem z pełnym wyposażeniem (toaleta, barek, klimatyzacja, dvd)
 Ubezpieczenie NNW, KL (nagłe zachorowania)
 Opiekę pilota – przewodnika
 14 noclegów w hotelach 2 i 3* - pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
 Wyżywienie : 14 śniadań kontynentalnych i 13 obiadokolacji
 Opłaty drogowe i parkingowe
 Podatek VAT
Cena nie obejmuje:
- kolacji w 1 dniu oraz na trasie powrotnej - ostatni posiłek - śniadanie w 14 dniu
- dodatkowe ubezpieczenie rozszerzone o choroby przewlekłe 15 zł /os/dzień (dla chętnych)

Planowany termin: 16-31 sierpień 2017 r.
Uwaga: W przypadku znacznej zmiany cen walut, ceny paliwa w kraju i za granicą oraz innych znacznych podwyżek nie przewidzianych
w chwili sporządzania kalkulacji, biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny pielgrzymki.

