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Samolotowa pielgrzymka 

do Sanktuarium Matki Bożej w LOURDES - 5 dni  
 

  

TERMIN: 09.09 – 13.09.2018 r. 
 

Dzień 1: 9 września (niedziela) - wylot z Polski 
O godzinie 5.30 spotkanie na lotnisku w Krakowie-Balicach. Dwie godziny przed odlotem 

rozpoczęcie odprawy bagażowo-biletowej. O godz. 7.40 bezpośredni wylot z Krakowa do Lourdes 
Lądowanie na lotnisku w Lourdes o godz. 10.25. Transfer do hotelu, zostawienie bagażów w 
pomieszczeniu bagażowym w hotelu. Rozpoczęcie zwiedzania. Pierwsze spotkanie z Sanktuarium 
Matki Bożej w Lourdes: Grota Massabielle, Krypta, Bazylika Niepokalanego Poczęcia, Bazylika 
Różańcowa oraz Bazylika św. Piusa X. Powrót do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. 
Wieczorem udział  w pięknym nabożeństwie różańcowym i uroczystej procesji ze świecami. Nocleg. 
 
Dzień 2: 10 września (poniedziałek) - Lourdes  

Msza św. Śniadanie, całodzienny pobyt w Lourdes, miejsca licznych pielgrzymek chorych  
i niepełnosprawnych z całego świata, gdzie Matka Boża objawiła się Bernadecie Soubirous. Spacer 
Drogą Jubileuszową przez miejsca związane z życiem św. Bernadetty. Zobaczymy Młyn Boly, 
Cachot, Kościół Parafialny, Hospicjum. Czas wolny. Po południu dla chętnych kąpiel. Wieczorem 
obiadokolacja. Po niej udział w wieczornym nabożeństwie różańcowym i uroczystej procesji ze 
świecami. Nocleg.  
 
Dzień 3: 11 września (wtorek) - Lourdes, Bartres, Jezioro w Lourdes  

Msza św. Po śniadaniu Droga Krzyżowa Edpelugues. Czas wolny. Po południu przejazd do 
Bartres, gdzie znajduje się Polska Misja Katolicka oraz spacer wzdłuż jeziora w Lourdes 

(dodatkowo płatne). Wieczorem obiadokolacja. Po niej wieczorem udział w nabożeństwie 
różańcowym i uroczystej procesji ze świecami. Nocleg. 
 
Dzień 4: 12 września (środa) - Batharram, Lourdes  

Msza św. Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium w Betharram oraz zwiedzanie Jaskini 
Betharram (dodatkowo płatne). Po południu powrót do Lourdes. Czas wolny. Wieczorem 
obiadokolacja. Po niej udział w nabożeństwie różańcowym i uroczystej procesji ze świecami. Nocleg 
 
Dzień 5: 13 września (czwartek) - powrót do Polski  

Msza św. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Dla chętnych przejazd komunikacją miejską 
do stacji kolejki, na szczyt Pic du Jer, górujący nad Lourdes (dodatkowo płatne). Na szczycie 
znajduje się ścieżka spacerowa prowadząca do obserwatorium; z punktu widokowego roztacza się 
wspaniały, panoramiczny widok na Lourdes, Tarbes, Pau, dolinę Argelès-Gazost. (wyjazd kolejką 
możliwy przy dobrej pogodzie). Czas wolny. Około 17.30 przejazd na lotnisko. Wylot z Lourdes o 
godzinie 20.30. Lądowanie w Krakowie – Balicach o godz. 23.15. Zakończenie pielgrzymki. 
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Cena: 1890 zł/os - przy grupie 30 osobowej  
 

CENA ZAWIERA:  

 Przelot tanimi liniami lotniczymi na trasie: Kraków – Lourdes – Kraków, bagaż podręczny 10 kg; 

 Transfery autokarem z lotniska do Lourdes, z Lourdes na lotnisko; 

 4 noclegi w hotelach 3***  (pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami); 

 Wyżywienie 2 x dziennie:  4 śniadań, 4 obiadokolacji; 

 Ubezpieczenie Signal Iduna:  KL,  NNW,  choroby przewlekłe;  

 Opiekę polskojęzycznego pilota (na życzenie grupy); 

 Przedstawiony program zwiedzania. 

 

CENA NIE ZAWIERA:  

 opłaty dla sanktuarium, taksy klimatycznej, ofiary i bilety wstępu na terenie sanktuarium, składki 

na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ok 20 euro/os.; 

 dla chętnych przejazd komunikacja miejską do dolnej kolejki Pic du Jer i wyjazd kolejką na szczyt; 

 wycieczka wioska Bartres i Jezioro w Lourdes; 

 wycieczka Batharram (sanktuarium i jaskinie); 

 transferu na lotnisko w Krakowie i powrót;  

 rejestrowanego bagażu 20 kg; 

 dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej;  

 wydatków własnych;  

 dopłaty do pokoju SGL (jednoosobowego);  

 świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

 

B.P. ORLANDO TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez tanie linie 

lotnicze.  
W przypadku zmiany godzin przelotów B.P. Orlando Travel zastrzega sobie możliwość zmian w programie  

w dniu pierwszym i ostatnim. 

 

Informacje i zapisy w zakrystii i kancelarii. Warunki płatności:  
 

1. zaliczka 1000 zł w dniu zapisu – do 30.03.2018 (wpłata na konto Biura) 
2. dopłata do całości pielgrzymki na miesiąc przed wylotem grupy, czyli do 

09.08.2018 
 

Raiffeisen Bank nr rachunku: 25  1750  1048  0000  0000  0259  1863 

Tytuł wpłaty: LOURDES - Kraków - Czyżyny 09.09 - 13.09 + imię i nazwisko uczestnika 
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