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REIMS – PARYŻ – WERSAL – NEVERS – ROCAMADOUR – LOURDES – LE PUY EN VALLEY – 
– ESPALY SAINT MARCEL – ARS – LA SALETTE – NOTRE DAME DU LAUS – SIRMIONE –   

– MADONNA DELLA CORONA – MARIA WORTH 
 
 

 | TERMIN: 05.09 – 16.09.2023 
 | CENA: 5 150 PLN/os. – dla grupy 46 osób 
 
 
|  PROGRAM: 

Dzień 1:  WYJAZD Z POLSKI 05.09 

We wczesnych godzinach porannych spotykamy się na wyznaczonym parkingu, skąd nastąpi wyjazd autokarem na 
pielgrzymkę. Całodniowy przejazd autokarem. Wieczorem przyjedziemy na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2:  REIMS 06.09 

Rano, po śniadaniu, udamy się w dalszą drogę do Francji. W godzinach popołudniowych przyjedziemy do Reims, 
miasta koronacyjnego królów francuskich. Zobaczymy jedną z najwspanialszych katedr gotyckich – katedrę 
Najświętszej Marii Panny. Jest uznawana za najbardziej harmonijną i klasyczną w proporcjach we Francji, często 
nazywana „Katedrą Aniołów” z powodu bogatej dekoracji rzeźbiarskiej. Katedra słynie z witraży zaprojektowanych 
przez Marca Chagalla i bogatej rzeźbiarskiej kompozycji fasady. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się w kierunku 
stolicy Francji. W godzinach wieczornych dojedziemy do hotelu w okolicy Paryża, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 

Dzień 3:  PARYŻ 07.09 

Rano śniadanie. Kolejno udamy się na zwiedzanie stolicy Francji – Paryża. Dzień zaczniemy od nawiedzenia kaplicy 
Cudownego Medalika przy Rue de Bac, związanej z życiem św. Katarzyny Labouré, św. Ludwiki i św. Wincentego a 
Paulo. Tu w XIX wieku miały miejsce Objawienia Matki Bożej. W czasie panoramicznego objazdu centrum Paryża 
zobaczymy z zewnątrz Panteon – miejsce pochówku m.in. Marii Curie-Skłodowskie, Dzielnicę Łacińską oraz 
zabudowania Luwru. Następnie udamy się na wyspę Cite z Katedrą Notre-Dame (z zewnątrz), a także na Pola 
Marsowe by zobaczyć wieżę Eiffela (bez wjazdu na wieżę). Po południu nawiedzimy Wzgórze Montmartre, niegdyś 
główną siedzibę bohemy artystycznej. Według tradycji na tym wzgórzu poniósł około roku 250 męczeńską śmierć 
pierwszy biskup Paryża św. Dionizy. Nawiedzimy Bazylikę Sacre-Coeur. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się na 
obiadokolację. Następnie zaprosimy Państwa na rejs po Sekwanie, skąd będziemy podziwiać wieczorną panoramę 
miasta. Powrót do hotelu, nocleg. 
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Dzień 4:  WERSAL – NEVERS 08.09 

Rano po śniadaniu wyjedziemy do Wersalu. Zobaczymy (z zewnątrz) pałac, rezydencję Króla Słońce i jego następców, 
symbol francuskiej monarchii absolutnej. Urządzony z niezwykłym rozmachem i przepychem był miejscem koronacji 
królów, a także ważnych historycznych wydarzeń. Podczas pobytu w Wersalu zobaczymy również imponujące ogrody 
pałacowe. Zachwycą nas kobierce kolorowych kwiatów, labirynty wysokich żywopłotów, kryjące w sobie urocze 
zakątki z barokowymi i klasycystycznymi rzeźbami. Po południa udamy się do Nevers, gdzie część swojego życia 
spędziła św. Bernadeta. Zobaczymy klasztor St. Gildard, w którym znajduje się sarkofag z nienaruszonym ciałem 
Świętej. Dalej zwiedzimy niewielkie muzeum gromadzące pamiątki z jej życia oraz grotę, będącą nawiązaniem do 
groty Massabielle z Lourdes. Wieczorem przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 5:  ROCAMADOUR 09.09 

Po śniadaniu wyjedziemy w kierunku południowej Francji do Lourdes – miejsca licznych pielgrzymek chorych z całego 
świata. Po drodze zatrzymamy się w Rocamadour, miasteczka położonego przepięknie pośród majestatycznych skał, 
jednego z najważniejszych na Szlaku Św. Jakuba. Nawiedzimy Sanktuarium Czarnej Madonny. To miejsce wyjątkowe. 
Tu, według legendy, w czasach po śmierci Chrystusa, z Ziemi Świętej przybył św. Zacheusz i założył swoją pustelnię. Po 
zakończonym zwiedzaniu przejedziemy do Lourdes. Po przyjeździe zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 6:  LOURDES 10.09 

Rano, po śniadaniu całodzienny pobyt w Lourdes. Przed południem zwiedzimy miasto. Drogą Jubileuszową 
przejdziemy w miejsca, które pamiętają czasy św. Bernadetty. Przemierzając stary most, przez który przechodziła 
zbierać chrust, a następnie massabielską grotę, dojdziemy do starej izby – Le Cachot, w której mieszkała z rodzicami w 
czasie objawień. Dalej udamy się do kościoła parafialnego, gdzie dziewczynka była ochrzczona i gdzie nawiązała się jej 
przyjaźń z proboszczem Peyramalle. Z kościoła uliczkami starego miasta dotrzemy do Młyna Bolly. Tu urodziła się św. 
Bernadetta i mieszkała przez pierwsze lata swojego życia. Po południu dalsze zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej. 
Nawiedzimy Grotę Massabielle, Kryptę i Bazylikę Niepokalanego Poczęcia, Bazylikę Różańcową oraz Bazylikę św. Piusa 
X. Czas wolny, podczas którego będzie możliwość wzięcia udziału w procesji Eucharystycznej z udziałem chorych. 
Następnie kolacja. Po niej udział w nabożeństwie różańcowym i uroczystej procesji ze świecami. Nocleg.  

Dzień 7:  LOURDES 11.09 

Rano, po śniadaniu, spędzimy czas w Sanktuarium. Wspólna modlitwa na Drodze Krzyżowej i możliwość pobrania 
lurdzkiej wody, którą pobłogosławiła Matka Boża i w której poleciła się zanurzać. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Po 
niej zapraszamy do udziału w nabożeństwie różańcowym i uroczystej procesji ze świecami. Nocleg.  

Dzień 8:  LE PUY EN VALLEY – ESPALY SAINT MARCEL 12.09 
Po śniadaniu wyjedziemy w kierunku Le Puy en Velay, do francuskiej Częstochowy. Jest to najstarsze Sanktuarium 
Maryjne we Francji. Nawiedzimy Katedrę Notre Dame, w której znajduje się figura Czarnej Madonny. Zobaczymy 
również figurę Notre Dame de France, która góruje nad miastem na wielkiej skale wulkanicznej. Dalej udamy się do 
Espaly Saint Marcel. To niewielka miejscowość w środkowej Francji. Tym co przyciąga tu wielu pielgrzymów jest 
usytuowane w samym sercu miasteczka okazałe sanktuarium św. Józefa Dobrej Nadziei. Sanktuarium powstało w 
drugiej połowie XIX wieku na ruinach starej twierdzy, w której przechowywany i czczony był przez miejscową ludność 
wizerunek świętego Józefa. W 1910 roku w bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki na jednej z wulkanicznych skał 
wybudowano monumentalną statuę św. Józefa. Po zwiedzaniu przejedziemy do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 9:  ARS – LA SALETTE 13.09 

W godzinach rannych po śniadaniu, wyruszymy do Ars, miasta położonego niedaleko Lyonu i związanego z posługą 
kapłańską „biednego proboszcza”, czyli św. Jana Marii Vianney. Nawiedzimy Bazylikę św. Sykstusa, gdzie  
w przeszklonym relikwiarzu w bocznej kaplicy umieszczono ciało Świętego Proboszcza, zobaczymy konfesjonał,  
w którym spowiadał ponad 17 godzin dziennie, nawiedzimy kaplicę serca, w której znajduje się relikwiarz z jego 
sercem oraz plebanię, w której spędził on 41 lat życia, niezmienioną od czasów jego posługi. Następnie przejedziemy 
w kierunku La Salette, słynnego z sanktuarium Płaczącej Madonny, położonego na wysokości 1800 metrów n.p.m.  
w przepięknej alpejskiej scenerii. Matka Boża wybrała to miejsce, aby objawić się dzieciom Melanii i Maksymowi. 
Według relacji dzieci była to kobieta niezwykłej piękności, siedząca wewnątrz jasnej kuli. Podczas pobytu  
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w Sanktuarium nawiedzimy Bazylikę oraz drogę krzyżową, która powstała w miejscu, w którym Matka Boża szła  
z dziećmi przekazując swoje orędzie. Wieczorem zakwaterujemy się w hotelu, następnie obiadokolacja, po której 
będziemy uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym i procesji ze świecami, nocleg. 

Dzień 10:  LA SALETTE – NOTRE DAME DU LAUS 14.09 

Śniadanie, po którym wykwaterujemy się z hotelu. Następnie udamy się w kierunku granicy francusko-włoskiej. Po 
drodze nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej z Laus. W tym miejscu w 1664 roku, w przepięknie położonej alpejskiej 
dolinie Fours, ówczesnej siedemnastoletniej Benoite Rencurel objawiła się Maryja wzywająca do nawrócenia. 
Benedykcie Maryja objawiała się aż 54 lata. W czasie pobytu w Sanktuarium zobaczymy Bazylikę – miejsce głównych 
objawień. Następnie udamy się w dalszą podróż przez Włochy. Późnym wieczorem przyjazd na nocleg. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 

Dzień 11:  SIRMIONE – MADONNA DELLA CORONA 15.09 

W godzinach rannych śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Około południa przyjedziemy nad jezioro Garda, gdzie 
odwiedzimy miasteczko Sirmione, jedno z najpiękniejszych miejscowości tego rejonu, znane już w czasach 
starożytnych. Zobaczymy kościół Santa Maria Maggiore oraz Rocca Scaligera, zamek przypominający o XIII wiecznych 
władcach Werony, którzy zamienili Sirmione w fortecę broniącą Jeziora Garda. Spacer po mieście, czas wolny, 
możliwość zakupu pamiątek, degustacji lokalnych specjałów. Dalej nawiedzimy Sanktuarium Madonna della Corona. 
To przepiękne miejsce na zboczu góry Monte Baldo. Według legend pewnej nocy w 1522 roku nad Monte Baldo 
nagle rozbłysło światło. Były to Anioły, które niosły z wyspy Rodos na zbocza góry figurę Matki Boskiej, ratując ją 
przed atakującą wyspę armią osmańską. Wieczorem przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 12:  MARIA WORTH – POWRÓT DO POLSKI 1.09 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Podróż przez Włochy i Austrię. W drodze zatrzymamy się w Maria Worth,  
w okolicy Klagenfurtu. To Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej z IX wieku, które dziś słynie jako centrum misyjne. 
Kontynuacja podróży. Powrót w godzinach późno wieczornych. Zakończenie pielgrzymki. 
 

 
|  CENA ZAWIERA: 

 przejazd komfortowym autokarem 

 11 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2 - osobowe z łazienkami), pokoje 3-osobowe tylko do potwierdzenia 

 wyżywienie 2 x dziennie: 11 śniadań, 11 obiadokolacji  

 ubezpieczenie Signal Iduna: KL (30 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka chorób 
przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 

 opiekę doświadczonego pilota 

 przedstawiony program pielgrzymki 

 podatek VAT 
 

|  CENA NIE ZAWIERA: 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych i innych opłat związanych z realizacją programu, 
słuchawek podczas zwiedzania, obligatoryjnych napiwków, taks klimatycznych, składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Pomocowy (łącznie ok. 200 EURO/os. – płatne u pilota w autokarze) podana kwota jest orientacyjna 
i może ulec zmianie. W trakcie trwania sezonu ceny biletów wstępu zmieniają się dynamicznie, niezależnie od Orlando 

 napojów do obiadokolacji 

 ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych zachorowaniem wskutek 
Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem na COVID-19 (330 PLN/os. 
– płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę)  

 wydatków własnych 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 

 świadczeń niewymienionych w ofercie 
 

|  WAŻNE INFORMACJE: 

1. Data przygotowania oferty: 04.01.2023 r. 
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2. Wymagany dokument do odbycia podróży: DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT. 

3. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 

4. Cena skalkulowana jest dla grupy 46 osób. W przypadku mniejszej liczy osób, cena ulegnie zmianie. 

5. Cena została skalkulowana w dniu 04.01.2023 r. według obowiązujących w tym dniu cen paliw i kursów walut.  
W przypadku wzrostu tych cen, cena imprezy turystycznej podlegać będzie rekalkulacji. 

6. Gwarantujemy rezerwację mszy świętych na trasie zwiedzania. 

7. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE 
ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379).  

8. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą 
Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. Podróżni 
zobowiązani są spełnić wymienione na stronie rządowej warunki. Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-
19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności wykonania testów COVID-19, ich koszt i wykonanie leżą po stronie 
Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych do kraju docelowego nie stanowi podstawy do bezkosztowej rezygnacji z 
wyjazdu. 

9. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 
Kodeksu Cywilnego. 

 

Informacje i zapisy w Klasztorze OO. Bernardynów w Dukli, ul. Bernardyńska 2  
oraz w Klasztorze OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej  

-  br. Mateusz Miklos 509 051 210 
 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

