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UWAGI: 
• program jest ramowy,      

• niezbędny dokument do wyjazdu: 
paszport lub dowód osobisty. 

 

Zapewniamy: 
• przejazd  autokarem (dvd, klima, barek, 

rozsuwane siedzenia),                  
• opiekę pilota-przewodnika (Madryt, 

Lizbona, Barcelona, Santiago De 
Compostela) 

• ubezpieczenie NW i KL, 
•  noclegi w hotelu turystycznym ** 

/***w  pokoje 2 - 3 osobowe 
z łazienkami, TV,  

• śniadania, obiadokolacja wg programu 
(w Francji śniadanie na słodko) 

• opłaty drogowe, VAT, parkingi 
• zestawy audio tour dla każdego 

uczestnika wyjazdu 

CENA: OK 3120 ZŁ 
(cena przy grupie 45 osób płacących) 

Dzień 1//22.04 (ok 1170 km)  

Wyjazd około godziny 02.00 w nocy, przejazd przez Niemcy na 
nocleg w okolicach Dijon. Msza Św. obiadokolacja w restauracji 
Flunch Zakwaterowanie, obiadokolacja, odpoczynek.  

Dzień 2// 23.04 (ok. 350 km) 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do sanktuarium świętego 
Jana Marii Viannney w Ars-sur-Formans, niedaleko Lyon. Wizyta obejmuje: odwiedzenie miejsc 
związanych ze świętym patronem wszystkich proboszczów katolickich, zwiedzenie Bazyliki świętego Jana 
Marii Vianney. Msza Świętą w jednej z kaplic sanktuarium, czas na indywidualną modlitwę. Przejazd 
do La Salette.  Zwiedzanie miejsc związanych z objawieniem, 
przejście i modlitwa w Grocie, obiadokolacja, o godz. 21.00 
nabożeństwo różańcowe i procesja Maryjna z lampionami. Nocleg, 
odpoczynek.   

 
Dzień 3 //24.04  (ok 750 km) 

Po śniadaniu całodniowy przejazd do Lourdes. Po drodze krótki 
spacer po starym Carcassone, który jest otoczony 
monumentalnymi murami obronnymi. Msza Święta. Przyjazd do 
Lourdes, zakwaterowanie.  Obiadokolacja, odpoczynek. 
 
Dzień 4 //25.04 
 
Śniadanie.  Całodniowy pobyt w Lourdes. Zwiedzanie 
sanktuarium - miejsce, w których Matka Boska objawiła się św. 
Bernadecie w 1858 r. - Grota Massabielska, Bazylika 
Niepokalanego Poczęcia. Msza święta, Bazylika Różańcowa. 
Droga Krzyżowa i udział w wieczornej procesji różańcowej. 

obiadokolacja, odpoczynek. 

Dzień 5 // 26.04 (ok 900km) 

Po śniadaniu całodniowy przejazd do Santiago De Compostela. 
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach miasta, po drodze Msza 
Święta, obiadokolacja, odpoczynek. 

Dzień 6// 27.04 (ok 430 km) 

Śniadanie.  Przejazd do Santiago de Compostela. Udamy się do 
centrum miasta. Msza św. w bazylice św. Jakuba i nawiedzenie 
grobu Świętego. Następnie zwiedzanie bazyliki i centrum miasta.  
Przejazd do Fatimy, po drodze odwiedzimy Bragę, zwiedzanie 
sanktuarium Dobrego Jezusa. Zakwaterowanie w hotelu w 
Fatimie, obiadokolacja, odpoczynek.  
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Dzień 7// 28.04 ( ok 270 km)  

Śniadanie. Wycieczka do urzekającej stolicy Portugalii Lizbony. 
W programie wieża Belém – symbol potęgi militarnej państwa z 
czasu Wielkich Odkryć Geograficznych, wybudowany w stylu 
manuelińskim klasztor Hieronimitów oraz pomnik odkrywców. 
Spacer uliczkami Alfamy – jednej z zabytkowych dzielnic miasta. 
Powrót do Fatimy, spacer po miejscach związanych z życiem 
Franciszka, Łucji i Hiacynty. Msza  święta.  Obiadokolacja,  udział 
w wieczornej procesji światła. Nocleg. 

Dzień 8//  29.04(ok 550 km)  

Śniadanie, wykwaterowanie wcześnie rano, przejazd do Madrytu. Spacer po centrum miasta, gdzie z 
zewnątrz podziwiać będziemy Pałac Królewski – Palacio 

Real i słynny plac – Plaza Mayor. Podczas wycieczki 
zobaczymy m.in.: Puerta del Sol (Brama Słońca), 
nazywaną sercem Puerta del Alcala – niegdyś wschodnia 
brama miasta, teraz jeden z  ważniejszych symboli 
Madrytu. Msza Święta, przejazd na nocleg w okolice 
Madrytu, zakwaterowanie, obiadokolacja, odpoczynek.   
 

Dzień 9// 30.05 (ok 700 km) 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Montserrat - zwiedzanie opactwa benedyktynów położonego wśród grzbietów formacji skalnej 
Montserrat - bazylika Marii Panny z Figurą Czarnej Madonny, patronki Katalonii i całej Hiszpanii, Msza 
święta. Przejazd do hotelu w okolicach Santa Susana, zakwaterowanie, obiadokolacja, odpoczynek. 
 
Dzień 10//  01.05 (ok 140 km)  

Śniadanie, Przejazd do Barcelony. Spacer po stolicy Katalonii w trakcie którego zobaczymy m.in. Ramblas 
- głównym deptaku Barcelony, który Victor Hugo nazwał najbarwniejszą i najciekawszą ulicą Europy. 
Wizyta na barcelońskim targu. Spacer po Dzielnicy Gotyckiej. Spacer po niezwykłej Passeig de Gràcia, przy 
której stoją domy zaprojektowane przez Gaudiego (Casa Milà, Casa Batlló), Wizyta pod Sagrada Familia. 
Msza Św. w Katedrze Św. Eulalii. Powrót do hotelu, obiadokolacja, odpoczynek. 
  

Dzień 11//  02.05 (ok.900 km) 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w drogę powrotną, po drodze Msza Św. i  obiadokolacja w 
restauracji typu Flunch, przyjazd do hotelu okolicach Miluzy. Odpoczynek. 
 

Dzień 12//  03.05 (ok. 1000 km) 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd i zwiedzanie Strasbourga. Spacer po zabytkowym 
centrum– dzielnicy Petite France, gdzie można się zaopatrzyć w tradycyjne alzackie produkty: wina i 
figurki bocianów, które są symbolem tego regionu Francji; zwiedzanie zbudowanej z czerwonego 
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piaskowca gotyckiej katedry Notre-Dame, Msza Święta,  czas na indywidualny posiłek i wyjazd do Polski. 
Przyjazd na miejsc zbiórki w godzinach nocnych i zakończenie wycieczki.  
 

 

Zapisy i informacje po Mszach świętych lub telefonicznie  
w Kancelarii parafialnej: 

Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela 
ul. Sulęcińska 10 
66-220 Łagów 
tel. 68 341 20 01 

 


