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Pielgrzymka do Lourdes 

 
 

BARCELONA – TARRAGONY - ANDORA – CARCASSONNE – LOURDES - MONSERRAT 
 

 
DZIEŃ 1 

Zbiórka uczestników na lotnisku w Krakowie. Odprawa biletowo - bagażowa. Przelot do Barcelony. 

Przejazd na nocleg. 

 

DZIEŃ 2 

MONTSERRAT 

Śniadanie. Przejazd w okolice Masywu Górskiego Montserrat. Mieści się tutaj jeden z najsławniejszych 

klasztorów na świecie. Przyciąga tu nie tylko kult Matki Boskiej La Morenta, ale również wspaniała 

architektura klasztoru usytuowanego na wysokości 1000 m n.p.m., jego legenda, historia oraz piękne 

widoki roztaczające się z wież budynku. W klasztorze Montserrat na szczególną uwagę zasługują 

figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, usytuowana w niszy nad głównym ołtarzem Bazyliki, Muzeum 

Sztuki Montserrat, które gromadzi dzieła Pabla Picassa, El Greco, Salvadora Dali, Caravaggia, czy 

Moneta, drukarnia (założona w 1499 roku) oraz zbiór 300 tys. woluminów ksiąg. Przejazd na 

wypoczynek na plaży. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

 

DZIEŃ 3 

BARCELONA 

Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie stolicy Katalonii – Barcelony. Zwiedzanie rozpoczniemy od 

genialnego dzieła Antonio Gaudiego – Sagrada Familia. Stąd przejedziemy do parku Güell – spacer po 

nieporównywalnym do innych ogrodzie z najdłuższą ławką świata, w którym poza fantazyjną 

roślinnością i architekturą ogrodową zobaczymy także Muzeum Gaudiego z licznymi pamiątkami po 

wielkim twórcy. Spacer po Passeig de Gracia, przy której znajdują się dwa najważniejsze obiekty 

zaprojektowane przez Gaudiego, wpisane na listę UNESCO Casa Mila, Casa Batillo. Po południu udamy 

się do dzielnicy gotyckiej zachwycającejurokiem niezwykle malowniczych wąskich, średniowiecznych 

uliczek. Zwiedzimy gotycką katedrę św. Eulalii z XII-XV w. – jeden z cenniejszych przykładów tego 

stylu w Hiszpanii. Zobaczymy w pobliżu Wielki Pałac Królewski, dawną siedzibę hrabiów Barcelony i 

królów Aragony. Czas wolny na najsłynniejszym deptaku Barcelony – La Rambla. Powrót na 

obiadokolację i nocleg. 

 

DZIEŃ 4 

TARRAGONA - REUS 

Śniadanie. Przejazd do Tarragony. Spacer połączony ze zwiedzaniem części rzymskiej wraz z murami 

obronnymi, z ruinami cyrku oraz urokliwie usytuowanym amfiteatrem. W części gotyckiej zwiedzimy 

katedrę z relikwiami św. Biskupa Fructuoso i jego pomocników – pierwszych chrześcijańskich 

męczenników na tym terenie. Przejazd do Reus na bliższe zapoznanie się ze sztuką Antonio Gaudiego 

w centrum interaktywnym. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

 

DZIEŃ 5 

ANDORA 
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Śniadanie. Przejazd do Andory – małego państwa położonego na wschodnich stokach Pirenejów. 

Największą atrakcję stanowią tu krajobrazy – widoki łańcuchów górskich z rozległymi dolinami. 

Zobaczymy Casa de la Val, pałac-ratusz z XVI wieku, obecnie siedziba rządu i parlamentu w stolicy, 

Andorra la Vella, kamienny kościółek w stylu przedromańskim z IX/X w. Przejazd na obiadokolację i 

nocleg do Lourdes. 

 

DZIEŃ 6 

LOURDES 

Śniadanie. Całodzienny pobyt w Lourdes nawiedzenie Bazyliki Różańca Świętego, Bazyliki 

Niepokalanego Poczęcia, Groty Objawień tzw. Massabielskiej, udział we Mszy Świętej oraz Drodze 

Krzyżowej. Poznanie miejsc związanych ze św. Bernadettą Młyn Boly, Le Cachot, gdzie mieszkała 

rodzina Soubirous. Obiadokolacja, po której nabożeństwo Maryjne i procesja ze świecami. Nocleg. 

 

DZIEŃ 7 

LOURDES 

Śniadanie. Pobyt w Lourdes. Czas na indywidualną modlitwę, kąpiel w wannie z cudowną wodą. 

Przejazd i zwiedzanie Carcassonne. Zabytkowa architektura tego miasta stanowi największy w Europie 

średniowieczny kompleks budowli warownych. Zobaczymy Stary Most, Bramę Nabonese, wieżę i 

zamek, otoczone dwoma rzędami muru obronnego. Ponadto odwiedzimy Bazylikę Saint-Nazaire, w 

której doskonale współgrają ze sobą nawa romańska, transept i gotycki chór. Wnętrze Bazyliki zdobią 

XVI-wieczne organy oraz pochodzące z XIV wieku witraże. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

 

DZIEŃ 8 

EMPURIABRAVA 

Śniadanie. Udamy się do Empuriabrava – „katalońskiej Wenecji”. Pobyt w kurorcie. Przejazd na 

lotnisko. Przelot powrotny do Polski (Kraków).  

 

CENA: 3500 PLN + 110 EUR (płatne na miejscu) 

 

CENA ZAWIERA: 

 przelot samolotem; 

 przejazd komfortowym autokarem na terenie Hiszpanii i Francji; 

 7 noclegów w hotelach *** pokoje 2-os. z łazienkami; 

 śniadania,  obiadokolacje; 

 opiekę i informację turystyczną pilota; 

 ubezpieczenie KL, NNW i bagaż. 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

 Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

 Ubezpieczenie od chorób przewlekłych  

 

 

 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE 
 


