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LOURDES – BURGOS – O’CEBREIRO – SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA – FATIMA
LIZBONA – BATALHA – ALCOBACA – NAZARE – SANTAREM - MADRYT – MONTSERRAT
COSTA BRAVA – BARCELONA – LA SALETTE - ARS
TERMIN: 10.10 – 25.10.2016
Dzieo 1
Wyjazd z Polski
W godzinach porannych spotkamy się na Mszy Świętej w Parafii w Zakliczynie rozpoczynającej pielgrzymkę „Szlakiem
Sanktuariów Maryjnych: Francji, Hiszpanii i Portugalii”. Po niej podstawienie autokaru, pakowanie bagaży. Następnie
wyjedziemy w kierunku granicy polsko – niemieckiej. Przejazd przez Niemcy, Francję. Nocny przejazd autokarem.
Dzieo 2
LOURDES
W godzinach południowych przyjedziemy do Lourdes - miejsca licznych pielgrzymek chorych
i niepełnosprawnych z całego świata. Udamy się pod Grotę objawieo Massabielle ze źródłem cudownej, uzdrawiającej
wody. Nawiedzimy Sanktuarium. Msza Św. Wieczorem weźmiemy udział w pięknym nabożeostwie różaocowym i
procesji ze świecami. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzieo 3
LOURDES
Po śniadaniu Msza Św. Następnie będziemy uczestniczyd w Drodze Krzyżowej. Po modlitwie zobaczymy miejsca
związane z codziennym życiem św. Bernadetty i Jej Rodziny. Około południa czas wolny na indywidualną modlitwę
i kontemplację. Możliwośd kąpieli w basenach z uzdrawiającą wodą oraz uczestnictwa w innych nabożeostwach, zgodnie
z programem Sanktuarium. Wieczorem będziemy uczestniczyd w pięknym nabożeostwie różaocowym i procesji
ze świecami. Obiadokolacja. Nocleg
DZIEO 4
BURGOS
Po śniadaniu i Mszy Świętej przejedziemy na terytorium Hiszpanii, krótkie zwiedzanie Burgos – starej siedziby Królów
Kastylijskich, gdzie znajduje się imponująca, gotycka katedra. Następnie udamy się do hotelu na obiadokolację i nocleg w
ok. Leon.
Dzieo 5
SANTIAGO DE COMPOSTELA, O’CEBREIRO
Tego dnia po śniadaniu przejedziemy do Santiago de Compostela. Po drodze zatrzymamy się w O’cebreiro, jednym
z najbardziej znanych miejsc na Szlaku św. Jakuba. To mała wioska w hiszpaoskiej Galicji, gdzie w 1300 roku miał miejsce
cud eucharystyczny. Msza Św. Kontynuacja podróży do Santiago. Następnie spacer, podczas którego zwiedzimy
unikatowe Stare Miasto, nawiedzimy Katedrę, w której znajdują się relikwie Apostoła Jakuba, zobaczymy m.in. słynny
Portyk Chwały, zobaczymy Święte Drzwi, które są otwierane tylko w Roku Świętym, a także najpiękniejszy parador
w Hiszpanii - Hospital Real, pałac Biskupi, kościół franciszkanów. Wieczorem przejedziemy do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
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Dzieo 6
BRAGA, FATIMA
W godzinach rannych po śniadaniu i Mszy Świętej wyjedziemy z hotelu i zatrzymamy się w niezwykle urokliwym miejscu
– Bradze, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Dobrego Jezusa na Górze. Następnie przyjedziemy do Sanktuarium i miejsca
objawieo w Fatimie, podczas, których Matka Boska przekazała dzieciom trzy tajemnice fatimskie, nawiedzimy: Kaplicę
Objawieo, Bazylikę Matki Boskiej Różaocowej z grobami Łucji, Franciszka i Hiacynty, Bazylikę Trójcy Świętej oraz
zobaczymy Pomnik Jana Pawła II. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEO 7
LIZBONA
Rano po śniadaniu i Mszy Świętej udamy się do Lizbony. Zobaczymy najważniejszy i zarazem najpiękniejszy zabytek
Lizbony - manuelioski klasztor Hieronimitów. Zobaczymy słynną wieżę Belem i pomnik Odkrywców. Następnie
urokliwymi uliczkami starej Lizbony podejdziemy do: Kościoła p/w. Św. Antoniego (gdzie urodził się św. Antoni).
Następnie przejdziemy do Katedry Se z relikwiami św. Wincentego (patrona Lizbony) oraz zamku św. Jerzego, skąd
roztacza się wspaniała panorama na całą stolicę Portugalii. W godzinach wieczornych przejedziemy do hotelu w Fatimie,
obiadokolacja. Po kolacji weźmiemy udział w pięknym Nabożeostwie Różaocowym na placu przed bazylika Fatimską.
Nocleg.
Dzieo 8
ALJUSTREL, ALCOBACA, NAZARE, SANTAREM
Rano po śniadaniu i Mszy Świętej udamy się do Aljustrel, miasteczka, gdzie znajdują się domy dzieci Hiacynty, Franciszka
i Łucji. Następnie udamy się do Alcobaca, w której zwiedzimy klasztor Santa Maria wpisany na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Po czym przejedziemy do Nazare. Jest to niewielkie, urokliwe, portugalskie miasteczko leżące
między skalistym wybrzeżem. Na urwistym brzegu, nad miastem, zbudowano małą wioskę Sitio. Największą budowlą
jest tu piękny kościół Matki Boskiej z Nazare. Bazylika ta słynie z cudownej figurki N.M.P. oraz wielu cudów.
Miejscowośd słynie również z szerokiego pasa żółtej plaży. Na koniec dnia przejedziemy do Santarem, miejsca gdzie
w niewielkim kościółku przechowywana jest relikwia Cudu Eucharystycznego. Wieczorem powrócimy do Fatimy
na obiadokolację. Następnie zapraszamy na wieczorne nabożeostwo ze świecami. Nocleg.
Dzieo 9
MADRYT
Po śniadaniu Msza św. w Fatimie. Następnie wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Madrytu – od XVI w. stolicy
Hiszpanii. W programie krótki spacer po mieście. Zobaczymy Plaza Mayor, Katedrę i Pałac Królewski. W godzinach
wieczornych przejedziemy do hotelu w ok. Madrytu. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzieo 10
MONTSERRAT, COSTA BRAVA
Wcześnie rano po śniadaniu wyruszymy w kierunku Katalonii na wzgórze Montserrat, miejsca gdzie czczona jest
niewielka figurka Madonny, nazwana La Moreneta. Msza Święta. Następnie przejedziemy na Costa Brava.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzieo 11
BARCELONA
Rano śniadanie, nastepnie wyjedziemy do Barcelony, stolicy Katalonii, w której tworzył swe dzieła znakomity artysta –
Antonio Gaudi. Zobaczymy słynną Sagradę Familię, a także najpiękniejszą ulicę świata – Las Ramblas. Dalej wizyta
Dzielnicy Gotyckiej, ponad którą góruje Katedra św. Eulalii i Pałac Królewski. Następnie przejedziemy na wzgórze
Montjuic, gdzie zobaczymy obiekty olimpijskie z olimpiady, która odbywała się w Barcelonie w 1982 roku. Udamy
się również na punkt widokowy, z którego podziwiad będziemy niezwykłą panoramę Barcelony, a także zobaczymy
pomnik tancerzy katalooskich. Powrót do hotelu na obiadokolację, nocleg.
Dzieo 12
COSTA BRAVA
Rano śniadanie w hotelu. Msza Święta. Cały ten dzieo przeznaczony będzie na odpoczynek i plażowanie na pięknych
plażach dzikiego wybrzeża Costa Brava. Wieczorem obiadokolacja w hotelu. Nocleg.
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Dzieo 13
COSTA BRAVA, TOSSA DE MAR
Rano śniadanie w hotelu. Dalej udamy się na rejs statkiem do Tossa de Mar. To urocze miasteczko kontrastów, gdzie
znajduje się zarówno nowoczesna baza turystyczna, ale także średniowieczny zamek i zabytkowa dzielnica Villa Vella.
Miasteczko rozsławione dzięki słynnemu filmowi „ Puszka Pandory” z Avą Gardner w roli głównej. Urokami miasta
zachwycił się również, między innymi Marc Chagall. Msza Św. w kościele parafialnym i czas wolny na odpoczynek
i plażowanie w spokojnej zatoczce miasteczka. Możliwośd degustacji wspaniałych specjałów katalooskiej kuchni, słynącej
z ryb i owoców morza w klimatycznych restauracjach. Po zakooczonym pobycie w Tossa de Mar zaprosimy Paostwa na
degustację hiszpaoskich win w tradycyjnej bodedze. Wieczorem obiadokolacja w hotelu. Nocleg.
Dzieo 14
LA SALETTE
Po śniadaniu przejedziemy na La Salette, Sanktuarium położonego w przepięknej scenerii alpejskiej. Tu objawiła się,
podczas francuskiej zawieruchy, Matka Boża Płacząca dwóm dzieciom; Melanii i Maximowi. Msza Święta. Następnie
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzieo 15
ARS-SUR-FORMANS, Wyjazd do Polski
Rano po śniadaniu czas na osobistą modlitwę i refleksję na La Sallette. Msza Św. W godzinach popołudniowych
przyjedziemy do Ars, miasta związanego z posługą kapłaoską „biednego proboszcza” czyli Św. Jana Marii Vianney.
Zobaczymy kościół i konfesjonał, w którym spowiadał ponad 17 godzin dziennie, nawiedzimy kaplicę serca, w której
znajduje się relikwiarz z sercem świętego proboszcza, plebanię, niezmienioną od jego czasów. Następnie wyjedziemy
w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd autokarem.
Dzieo 16
Powrót do Polski
Powrót do Zakliczyna w godzinach popołudniowych. Zakooczenie pielgrzymki

CENA: 3250 ZŁ
CENA ZAWIERA:
 PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM (klimatyzacja, barek – płatny we własnym zakresie, wc, dvd);
 13 NOCLEGÓW W HOTELACH **/*** (pokoje 2 - osobowe z łazienkami) – istnieje możliwośd pokoi 3 osobowych;
 WYŻYWIENIE 2 RAZY DZIENNIE (13 śniadao, 13 obiadokolacji);
 UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA: NNW (7 000 PLN) + KL (10 000 EUR), choroby przewlekłe;
 OPIEKA DOŚWIADCZONEGO PILOTA;
 PROGRAM W CZASIE PIELGRZYMKI;
 PODATEK VAT.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, wjazdów do miast, słuchawek,
kosztów związanych z realizacją programu (łącznie ok. 115 euro/osobę – płatne u pilota w autokarze i rozliczane na
koniec pielgrzymki), napojów do obiadokolacji, świadczeo nie wymienionych w ofercie; dodatkowych ubezpieczeo (od
kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej – 2,76 % wartości imprezy).

Biuro podróży ORLANDO PIELGRZYMKI zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.

