
ŚWIATOWE SANKTUARIA
MARYJNE

PIELGRZYMKA 15 - DNIOWA  
 

LA SALETTE - AVINION – LOURDES –
OVIEDO - SANTIAGO DE

COMPOSTELLA – FATIMA –
ADJUSTREL – NAZARE – BATALHA –

MADRYT – BARCELONA -
MONTSERRAT – MONACO – TURYN

 

1.dzień– wyjazd ok. godziny 20.00, przejazd nocny doLa Salette

2. dzień–przyjazd do LA SALETTE– alpejskiego Sanktuarium Najświętszej Marii 
Panny,uznane przez Jana Pawła II „przesłaniem nadziei” – „Maryja, którą 
błogosławią wszystkie pokolenia”,zakwaterowanie w klasztorze, 
obiadokolacja,udział w wieczornej procesji ze świecami,nocleg

3. dzień– śniadanie,Msza Św. w Sanktuarium, wyjazd do AVIGNON – miasta
„Papieży”, krótki spacer i oglądanie z zewnątrz m.in. słynny most Benezet z 
XII w., XIII w. romańska Katedra Notre Dame des Doms oraz Pałac 
Papieski – który od 1309 r. był siedziba papieży na czas niewoli 
awiniońskiej. Przejazd do LOURDES - największego sanktuarium 
maryjnego Europy, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, odpoczynek, 
obiadokolacja, wspólne wieczorne modlitwy, nocleg

4. dzień: śniadanie, Msza Św., Nawiedzenie Sanktuarium: Grota 
Massabielska, Krypta, Bazylika Niepokalanego Poczęcia, Bazylika 
Różańcowa, Bazylika św. Bernadetty.Udział w Różańcu 
Międzynarodowymoraz procesji ze świecami. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg



5. dzień– wczesne śniadanie, przejazd do OVIEDO, modlitwy w Katedrze gdzie 
przechowywana jest Chusta, w którą zawinięto głowę Jezusa Chrystusa o czym 
opowiadają Ewangelie Łukasza, Mateusza, Marka i Jana, przejazd do SANTIAGO 
DE COMPOSTELLA, zakwaterowanie whotelu, obiadokolacja, nocleg.

6. dzień– śniadanie, w godzinach rannych wizyta w Największym 
Sanktuarium Średniowiecza w Santiago de Compostella, zwanego drugą 
Jerozolimą, miejsca pielgrzymkowego w świecie chrześcijańskim, msza św. w 
Sanktuarium, nawiedzenie krypty z relikwiami św. Jakuba, ok. godz. 
12.00 przejazd do FATIMY, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, udział w 
wieczornej procesji, nocleg.

7. dzień– śniadanie, droga krzyżowa i zwiedzanie rodzinnej wioski Hiacynty, 
siostry Łucji iFranciszka- ADJUSTRE  L. Udział w wieczornej Procesji Maryjnej, 
obiadokolacja, nocleg.

8. dzień– Msza św. w kaplicy objawień, śniadanie, wyjazd nad Atlantyk do 
miejscowości NAZARE – najstarszego miejsca kultu Maryjnego w Portugalii, a 
zarazem kurortu nad oceanem, zwiedzanie oraz czas wolny, przejazd 
do BATALHA, miejscowości słynącej z wielkiego zespołu kościelno-klasztornego. 
Powrót do Fatimy, obiadokolacja nocleg.

9.dzień– śniadanie, przejazd do MADRYTU, spacer: Pałac Hiszpański, Pałac 
Królewski, przejazd do hotelu na obrzeżach Madrytu, obiadokolacja , nocleg.

10. dzień   –  śniadanie, przejazd na GÓRĘ MONTSERRAT, 
zwiedzanie Sanktuarium Czarnej Madonny, msza św., przejazd do hotelu nad 
morze /wybrzeże Costa Brawa/, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

11. dzień– śniadanie, wyjazd do BARCELONY (suchy prowiant zamiast kolacji) – 
zwiedzanie:Kościół Św. Rodziny - Sagrada Familia, Dzielnica Gotycka, 
port, ulica La Ramblas, nocny spektakl - Grające Fontanny, powrót do 
hotelu, nocleg.

12. dzień– śniadanie,czas wolny, odpoczynek nad morzem, plażowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

13. dzień–śniadanie, wyjazd do MONACO – po Watykanie drugie najmniejsze 
państwo na świecie, zwiedzanie: spacer po najstarszej części miasta: Plac 
Książęcy, Katedra Św. Mikołaja z grobami Grimaldich, Ogrody Św. 
Marcina, przejazd do hotelu w okolicach SAN REMO, obiadokolacja, nocleg.

14. dzień– śniadanie, przejazd do TURYNU, spacer po centrum miasta, 
wizyta i Msza Św. w Katedrze, w której znajduje się Całun Turyński - nie 



jest wystawiony do zwiedzania. Wyjazd w kierunku Polski, przejazd nocny.

15. dzień- przyjazd do Polski w godz. do południowych

 

ŚWIADCZENIA
-przejazd autokarem LUX
- 12 noclegów w hotelach w hotelach**/*** i Premier Classe w pokojach 2,3 os. oraz 
1 nocleg w klasztorze w La Salette, pokoje 4,5 os., łazienki na korytarzu
-12 śniadań kontynentalnych              
- 12 obiadokolacji (suchy prowiant zamiast kolacji w dniu 11)
- opieka pilota-przewodnika na trasie
- ubezpieczenie NNW, KL

TERMIN: 06.09.-.20.09.2015             CENA: 1.450 zł +
395 €

Uwagi: na bilety wstępu należy przeznaczyć ok. 50 €, wejścia wg uznania. Kolejność 
zwiedzania ustala pilot - przewodnik, który nie oprowadza wewnątrz obiektów. 
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