
 

 

 
 

Pielgrzymka do Francji 
 

Termin: 9 – 16.07.2023 
 

 Nevers – Lourdes - La Salette - Corps – Lyon – Ars_    
 

 

 

1 dzień (niedziela 9.07.2023):  Zbiórka w godzinach wieczornych (ok. 20:00), 

całonocny przejazd przez Czechy, Niemcy i Francję. 

2 dzień (poniedziałek 10.07.2023):  Po południu przyjazd i Msza Św. w Bazylice w 

Nevers w klasztorze Saint Gildard gdzie w kaplicy bocznej znajduje się ciało św. 

Bernadety Soubirous (CUD – ciało Świętej nie ulega rozkładowi od 1879 roku). 

Obiadokolacja i nocleg (1) 

3 dzień (wtorek 11.07.2023): Po śniadaniu przejazd do Lourdes. Popołudniu przyjazd  

do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorem Msza Św. i udział w nabożeństwie z procesją ze 

świecami. Nocleg (2). 

4 dzień (środa 12.07.2023):  Po śniadaniu całodzienny pobyt w Sanktuarium w Lourdes: Msza Św., 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. Czas wolny.  

Obiadokolacja i udział w wieczornej procesji ze świecami. Nocleg (3). 

5 dzień (czwartek 13.07.2023):  Po śniadaniu przejazd do położonego na wysokości 1800m n.p.m. 

Sanktuarium La Salette. Zakwaterowanie,  obiadokolacja. Wieczorem Msza Św. i udział w procesji z 

lampionami. Nocleg w Domu Pielgrzyma w La Salette (4). 

6 dzień (piątek 14.07.2023):  Po śniadaniu pobyt w Sanktuarium La Salette w miejscu objawień Matki 

Bożej Płaczącej. Popołudniu przejazd przez Corps (miejscowość, z której pochodzili dzieci, którym w 1846 

roku ukazała się Najświętsza Maria Panna w La Salette). Na koniec przyjazd do Lyonu i zwiedzanie: Stare 

Miasto, Katedra św. Jana, Bazylika Notre Dame de Fourviere. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w 

okolicach Lyonu (5). 

7 dzień (sobota 15.07.2023):  Po śniadaniu przejazd do Ars, nawiedzenie grobu Jean Marie Vianney – 

patrona proboszczów, Msza Św. Ok. południa wyjazd w drogę powrotną.  

8 dzień (niedziela 16.07.2023):  Przyjazd i zakończenie pielgrzymki w godzinach porannych. 

 



 

 

CENA:   

1200PLN  + 330EUR  /os.  

CENA ZAWIERA: 

 Przejazd podczas realizacji pielgrzymki autokarem turystycznym 
 5 noclegów w hotelach we Francji (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami) 
 5 x śniadanie w hotelu i 5 x obiadokolacja 
 Opieka pilota wycieczek zagranicznych 
 Ubezpieczenie NNW i KL 
 Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 
CENA NIE ZAWERA: 
 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, słuchawki, opłaty za przewodników miejscowych, inne 

opłaty turystyczne związane  
z realizacją programu – 30 EUR/os. (zbierane w autokarze ) 

 Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie  
 
UWAGI: 

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
2. Dokumenty potrzebne w podróży – dowód osobisty lub ważny paszport 
3. Pamiętamy również o zabraniu dokumentów i lekarstw.  


