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FRANCJA – LOURDES                                                                                                                                        

TERMIN:   06 – 10.09.2023 

LOURDES – miasteczko położone w Pirenejach przyciąga każdego roku miliony odwiedzających pielgrzymów                     

i turystów. W 1858 roku w jednej z grot w pobliżu rzeki Gave de Pau, dziewczynce o imieniu Bernadetta objawiła się 

Matka Boża. Pielgrzymi przybywają tutaj, aby dotknąć skalnej ściany groty, zapalić świecę szczególnie w intencji 

chorych, obmyć twarz cudowną wodą ze źródełka oraz prosić o łaskę zdrowia dla siebie i najbliższych. Dużym 

przeżyciem jest udział w procesji ze świecami odbywającej się każdego wieczoru. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 DZIEŃ: Zbiórka w dniu 06.09.2023: Sochaczew  stacja benzynowa przy sklepie Carrefour                               

godz. 22.00, Łowicz parking przy ul. Starorzecze godz. 22.30, Skierniewice godz. 23.00. Przejazd na na lotnisko 

w Krakowie. Wylot do Lourdes, o godz. 6.45. Przylot do Lourdes o godz. 9.35. Przejazd do hotelu, złożenie 

bagaży. Spacer po terenach należących do Sanktuarium: Bazylika Niepokalanego Poczęcia, Bazylika 

Różańcowa, Bazylika św. Piusa X, krypta, Grota Objawień. Powrót do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja, 

wieczorem dla chętnych udział w Procesji Światła  i Różaniec. Nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, pobyt w LOURDES: spacer śladami św. Bernadety: Młyn Boly – miejsce urodzenia                

i zamieszkania Bernadetty, Cachot – miejsce zamieszkania rodziny Soubirous w czasie objawień, kościół 

parafialny gdzie Bernadetta została ochrzczona. Czas na kąpiel w basenach z wodą z cudownego źródła, czas 

wolny na prywatną modlitwę. Obiadokolacja, wieczorem dla chętnych Różaniec i Procesja Światła. Nocleg.  

3 DZIEŃ:  Śniadanie, wycieczka do JASKIŃ BETHARRAM – najpiękniejsze i najgłębsze jaskinie we 

Francji. Niezwykłości nadają im finezyjnie rzeźbione stalagmity, stalaktyty. Jaskinię zwiedza się pokonując część 

trasy pieszo, krótka część pokonywana jest łodzią, końcowa trasa natomiast to przejażdżka podziemnym 

pociągiem przez sztuczny tunel wykopany w latach 1913 - 1924. Powrót do Lourdes, czas wolny.  Obiadokolacja, 

wieczorem dla chętnych Różaniec i Procesja Światła. Nocleg.  

4 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd na lotnisko w Lourdes. O godz. 10.25 wylot do Polski. Przylot na lotnisko 

Kraków - Balice o godz. 13.05. Powrót do miejsca zbiórki.  

CENA:  1.760 zł/os + koszt biletu lotniczego z dnia podpisania umowy 

Kolejność zwiedzania i godziny przelotów mogą ulec zmianie !!! 

Cena obejmuje: transport na lotnisko w Krakowie; 3 noclegi ze śniadaniami i obiadokolacjami w hotelu ***                       

w Lourdes ( pokoje 2,3 osobowe ); ubezpieczenie KL obejmujące również następstwa chorób przewlekłych                             

i nowotworowych ( do 15.000 EUR ) i NNW ( do 15.000 PLN ); opiekę pilota,; składkę na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy; podatek Vat. 

Cena nie obejmuje: biletu lotniczego na trasie Kraków – Lourdes – Kraków (cena biletu uzależniona od wielkości 

bagażu, cena z małym bagażem podręcznym o wymiarach 40x20x25 cm od 680 zł w dwie strony, cena z małym 

bagażem podręcznym i walizką do 10 kg o wymiarach 55x40x20 cm od 900 zł ); cen biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów, opłaty miejscowej, transportu miejscowego we Francji – razem:  70 Euro/os; wydatków osobistych; 

dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu  ( 3,67% lub 5,77 %  wartości wycieczki ); napojów do 

obiadokolacji; dopłaty do pokoju jednoosobowego –  300 zł/os. 

Sugerujemy, aby każdy uczestnik pielgrzymki wyrobił sobie EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO – EKUZ. Kartę można otrzymać za darmo w oddziałach NFZ. 


