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Warszawa – Barcelona – wybrzeże Costa Brava – Montserrat – Girona LOURDES - Girona  
Tuluza - Warszawa 

 
1 DZIEŃ  Warszawa – Barcelona 19.04 (czwartek) 
Zbiórka uczestników na lotnisku MDL Okęcie o godz.07.30 – Msza Święta w Kaplicy Chrystusa Dobrego 
Pasterza, spotkanie z pilotem grupy, odprawa biletowa. Przelot liniami rejsowymi przez Frankfurt do Barcelony. 
Transfer autokarem do hotelu na wybrzeżu Costa Brava nad Morzem Śródziemnym, zakwaterowanie (2 noce), 
spacery i wypoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg. 

 

2 DZIEŃ  Montserrat - Barcelona 20.04 (pi ątek) 
Po śniadaniu przejazd na Montserrat  – główny ośrodek religijny Katalonii. Położony na malowniczych skałach 
Klasztor Benedyktynów i Bazylika w której znajduje się „La Moreneta” – cudowna figurka Czarnej Madonny. 
Msza Święta w Bazylice. Przejazd do Barcelony  stolicy Katalonii. Zwiedzanie: pomnik Krzysztofa Kolumba, 
Katedra pod wezwaniem św. Eulalii, dzielnica Bario Gotic, Kościół Świętej Rodziny - Sagrada Familia  
zaprojektowany przez Antonia Gaudiego, dzielnica portowa, wjazd na punkt widokowy ze wspaniałą panoramą 
miasta i Morza Śródziemnego. Czas wolny na słynnym targu La Boqueria.  
Powrót do hotelu nad morzem, obiadokolacja, nocleg. 
 

3 DZIEŃ  Costa Brava - Girona – Lourdes 21.04 (sobota) 
Po śniadaniu wyjazd do Francji po drodze zwiedzanie Girony  – zwanej „Florencją Katalonii”. Spacer i zwiedzanie 
malowniczego Starego Miasta otoczonego średniowiecznymi murami obronnymi. Największa na świecie 
jednonawowa gotycka katedra pod wezwaniem NMP do której prowadzą wspaniałe, barokowe schody z XVII w, 
kościół San Felix z XIV wieku, czas wolny. Przejazd do Lourdes, zakwaterowanie (3 noce), obiadokolacja, nocleg. 
 

4 - 5 DZIEŃ  Lourdes 22 – 23.04 (niedziela – poniedziałek) 
Śniadanie w hotelu. Dwudniowy pobyt w Lourdes. Msza Święta. Grota Objawień Massabielle, Krypta, Bazylika 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Bazylika Różańcowa, Plac Różańcowy, Bazylika św. Piusa 
X, kościół św. Bernadetty, Kaplica Pojednania, Kaplica św. Józefa. W niedzielę uroczysta Msza Swięta. 
O godz. 16.30 procesja eucharystyczna z błogosławieństwem chorych na Placu Różańcowym.  
Droga Krzyżowa na zboczu góry Espelugues z figurami postaci osiągających 2 metry wysokości z 1912 roku. 
Dla chętnych: baseny z wodą , do których pielgrzymi mogą wejść i zanurzyć się. Woda w basenach ma stałą 
temperaturę 12 °C. Obecnie jest 17 basenów, 11 dla kobiet i 6 dla mężczyzn. Rocznie korzysta z nich ok.  
350 000 pielgrzymów.  Źródło wody odkryte przez Bernadettę Soubirous w grocie Massabielle. 
Wieczorna, międzynarodowa procesja różańcowa ze świecami, obiadokolacja, nocleg. 
 

6 DZIEŃ  Tuluza – Warszawa 25.04 (wtorek)  
Śniadanie w hotelu lub suchy prowiant. Transfer autokarem na lotnisko w Tuluzie. Przelot do Warszawy 
samolotem rejsowym linii Lufthansa. Przylot do Warszawy o godz.13.45. 
 

 

Cena zawiera: 
• przelot rejsowym samolotem, Warszawa – Barcelona  – Warszawa, 
• wszystkie opłaty lotniskowe, 
• bez dopłat: bagaż główny max 23 km, bagaż podręczny 7 kg, 
• transport klimatyzowanym autokarem w czasie całego wyjazdu, 
• 5 noclegów w hotelach*** ,  (2 x Costa Brava, 3 x Lourdes), pokoje 2,3 os. z łazienkami, 
• 5 śniadań w hotelach, 
• 5  gorących obiadokolacji, 
• ubezpieczenie Signal Iduna NNW, KL, bagaż, 
• opiekę pilota i księdza, 
• obowiązkową opłatę  na Fundusz Turystyczny (10 zł za osobę), 
•  podatek Vat.  
 
W programie: opieka duchowa księdza i codzienna Msza Święta 
 

Pielgrzymka – LOURDES  
+ Montserrat, Barcelona 

 

Rok 2018 – 160 lecie Objawie ń w Lourdes 
 

6 dni – samolot !    19 – 24.04.2018 
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Termin: 19 – 24.04.2018 
 

Cena wyjazdu: 2.430 zł g rupa od 40 osób. 
 
 

Wpłaty: 
1/ wpisowe 700 zł do wyczerpania puli biletów lotniczych. 
2 rata – 900 zł płatna do 30.01.2018 
3 rata -  830 zł płatna do dnia 15.03.2018 
 

Cena nie zawiera: 
• kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych, turystycznych opłat 

lokalnych, wypożyczenia słuchawek – system tour guide.  Razem ok. 90 euro/os (w cenie wliczono bilet 
wstępu do Sagrady Familii wartości 15 euro) - płatne u pilota na miejscu. 

• Opłat za napoje do obiadokolacji i wydatków osobistych. 
 

  Uwagi: 
• Cena skalkulowana przy kursie Euro nie wyższym niż 4,30 zł 
• Dopłata do pokoju 1 osobowego – 420 zł 
• Dla chętnych – możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (rezygnacja bez kosztów  

w przypadku np. choroby) – dopłata 140 zł (przy pierwszej wpłacie) – szczegółowa informacja w Biurze. 
• Osoby podróżujące samotnie mogą być zakwaterowane w pokoju 2 – 3 os. (bez dopłaty). 
• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
• Dokument podróży: dowód osobisty lub paszport. 

 
Dane do przelewu:  
Crear Travel Sp. z o.o 
Berezyńska 39   03-908 Warszawa 
 

Konto zł w mBank  60 1140 2004 0000 3302 7678 6114 
 
 

   
 

   


