Lourdes - Carcassone - Montserrat
Barcelona - Avignon
7 - dniowa wycieczko - pielgrzymka autokarowa.
Termin: 09.06 – 15.06.2019 / 599 € / HP.
6.30 – Langenberg, 8.00 – Dortmund, 10.00 – Düsseldorf, 11.30 – Köln, 14.30 - Frankfurt,
16.00 - Mannheim, 17.00 – Karlsruhe.
Podane godziny są orientacyjne. Dokładne godziny odjazdu podane będą krótko przed wyjazdem.
Odjazdy z wielu innych miejscowości w Niemczech: Hamm, Gelsenkirchen, Essen, Wuppertal,
Leverkusen, Koblenz, Limburg, Diez, Mainz, Darmstadt, Ludwigshafen, Karlsruhe ( przy minimum
5 osobach ) oraz Autobahn Raststätte.
Dodatkowe koszty przy dojazdach: Bremen, Bremenhaven, Berlin, Hamburg, Monachium, + 120,00 € *
Hannover , Kassel, Bielefeld, Nürnberg, Stuttgart + 100,00 € **
* ** Ceny na dojazdy są gwarantowane przy zapłacie do 40 dni przed rozpoczęciem się wycieczki.
1. Dzień - Wyjazd z Niemiec ( przejazd nocny ).
2. Dzień - Śladami Św. Bernadety i Msza Święta.
Po drodze zwiedzanie największej twierdzy średniowiecznej Europy - Carcassone.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://de.france.fr/de/sehenswert/festungsstadt-carcassonne.
Przyjazd do Lourdes ok. g. 12:00; zakwaterowanie w hotelu; powitanie przez miejscowego księdza
i zwiedzanie Lourdes: zwiedzimy sanktuarium Matki Boskiej, zatrzymamy się w grocie,
w której obajwiała się Maryja Świętej Bernadecie. Zwiedzimy dom w którym mieszkała i dom w którym
urodziła się Święta Bernadeta. Pójdziemy do Bazyliki Piusa X i wreszcie staniemy przy źródle !
Napijemy się wody, napełnimy butelki, a potem wstąpimy do Kaplicy Pojednania. Przejdziemy
najokazalszą aleją Lourdes - Esplanadą, staniemy przed ukoronowaną figurą Matki Boskiej.
O godz. 17:00 planujemy Mszę Świętą w specjalnie dla naszej grupy wynajętej kapliczce.
Po kolacji wieczorem uczestniczyć będziemy w procesji ze świecami, we wspaniałym nabożeństwie
na Esplanadzie i pod Bazyliką Różańcową. Nocleg w hotelu dwu lub trzy gwiazdkowym w Lourdes.
3. Dzień - Poznajemy Pireneje.
Msza Święta w Grocie. Po śniadaniu proponujemy wycieczkę w Pireneje do Gavarnie, gdzie będziemy
podziwiać piękne widoki lub proponujemy wycieczkę do największej groty w Europie „Betherram“
w Pirenejach. Po południu czas wolny, proponujemy kąpiele w basenach w cudownej wodzie,
przy świętym żródle, która może uzdrowić wierzących, można pójść drogą nawrócenia - drogą
krzyżową i jeszcze raz wejść do Groty; kolacja i nocleg w hotelu blisko „Groty w Lourdes“. Po kolacji
wieczorem uczestniczyć będziemy w procesji ze świecami we wspaniałym nabożeństwie na
Esplanadzie i pod Bazyliką Różańcową. Nocleg w hotelu dwu lub trzy gwiazdkowym w Lourdes.
4. Dzień - Pożegnanie z Lourdes i wyjazd do Montserrat
Wczesnym rankiem wyjazd do Montserrat, Msza Św. Zwiedzanie Bazyliki Moreneta z Czarną
Madonną. W drodze do hotelu zwiedzanie Barcelony. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu
blisko Barcelony.
5. Dzień – Wypoczynek nad morzem i zwiedzanie Bacelony
Po śniadaniu czas wolny, proponujemy wypoczynek nad morzem. Po południu wyjazd do Barcelony
i zwiedzanie. Kolacja i nocleg w hotelu blisko Barcelony.
6. Dzień – Wyjazd do Avignon
Wyjazd do Avignon. Msza Św. Zwiedzanie byłej stolicy papieskiej; Zapoznamy się z historią miasta
oraz z historią niewoli avignońskiej papieży; Wyjazd do Niemiec ( przejazd nocny ).
7. Przyjazd do Niemiec

Cena wycieczko - pielgrzymki obejmuje: przejazd autokarem, koszty parkingów, 4 noclegów ze
śniadaniem i obiado - kolacją w miejscu zakwaterowania ( hotele 3 gwiazdkowe ), opiekę duchową
księdza w języku polskim oraz opłaty przewodników i pilota.
Extra koszty: wstęp do Groty Betherram, 14 € płatny w autokarze.
Osoby chętne mogą wziąść udział w Mszach Świętych i skorzystać z posługi duszpasterskiej księdza
w czasie wycieczko - pielgrzymki. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. W miarę
możliwości łączymy osoby tej samej płci w pokojach dwu lub trzy osobowych.
Cena dla dzieci do 16 lat: 449 €. Cena za osobe w pokoju jednoosobowym: 719 €.
Przy zapisie wpłata 200 Euro od osoby.
Informacja i rezerwacja: Tel. 069 782123 oraz Tel. 0176 49221010
Organizator: Biuro Pielgrzymkowe - Zaleski Waldemar, 60488 Frankfurt, Langweidenstr. 50.
E-mail : vivaldi@vivaldireisen.de; www.vivaldireisen.de oraz www.lourdes.de

