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Pielgrzymka samolotowa  

Lourdes + Santiago de Compostela 
 

                                       Termin: 09-15.03.2019r 
                                                

 

1 dzień (Polska-Francja): 
Zbiórka na lotnisku Warszawa Okęcie / Modlin w hali odlotów, odprawa 
biletowo – bagażowa. Przelot do Tuluzy (z przesiadką w jednym z portów 
europejskich). Przejazd na zakwaterowanie do Lourdes. Po drodze 
obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.  
 

2 dzień (Francja): 

Śniadanie. Lourdes - odwiedzimy miejsca bezpośrednio 

związane z życiem Świętej Bernadetty. Nawiedzimy Sanktuarium 
św. Bernadetty – opiekunki osób chorych. Weźmiemy udział w 
uzdrawiającej kąpieli oraz będziemy mieli czas na modlitwę. 
Obiadokolacja. Nocleg.    
 

3 dzień (Francja):  
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Biarritz. 
Po drodze odwiedzimy jedno z najważniejszych miast w kraju 
Basków – Bajonnę. Założone przez starożytnych Rzymian miasto, 
położone na dwóch brzegach rzeki Adour zachwyca: okazałą, 
gotycką katedrą z krużgankami i dwiema wysokimi (na ponad 80 
m) wieżami, zamkiem, cytadelą oraz zwartą zabudową w 
historycznym centrum. Obie części miasta otaczają dobrze 
zachowane mury obronne z ogromnymi bastionami. Następnie 
przejazd do sławnego kurortu w Biarritz. Jako pierwszy Biarritz 
upodobał sobie cesarz Napoleon III, który zapewniany o 
terapeutycznych walorach tej okolicy wybudował tutaj willę. 
Szczególnie dobrze czuła się tu rosyjska arystokracja. Po słynnej 
plaży w Biarritz spacerowały takie gwiazdy jak Coco Chanel, Charlie Chaplin, Rita Hayworth i Frank 
Sinatra. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 200 km)  
 

4 dzień (Francja):  
Wczesne śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd w kierunku Oviedo. Po drodze będziemy mieli 
okazję podziwiać przepiękne widoki kraju Basków. W trakcie przejazdu zatrzymamy się na krótki postój w 
Azpeitia –  miejscu urodzenia św. Ignacego Loyoli, gdzie nawiedzimy Bazylikę św. Ignacego Loyoli.  
Kolejny przystanek na trasie to Bilbao – jednej z trzech stolic kraju Basków, określany mianem 
baskijskiego Londynu. Zobaczymy Casco Viejo (Stare Miasto), starą dzielnicę na wschodnim brzegu rzeki 
Nervión-Ibaizabal. Znajdziemy tu zabytkowe kościoły, z których na uwagę zasługuje szczególnie gotycka 
katedra św. Jakuba. Następnie przyjazd do Oviedo. Msza w katedrze, gdzie znajduje się relikwia 
chusty, którą  według legendy była owinięta głowa Pana Jezusa. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg.  (Trasa ok. 450 km)  
 

5 dzień (Hiszpania):   

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Santiago de 
Compostela – miejsca spoczynku Św. Jakuba. Po drodze 

zatrzymamy się, aby część uczestników mogła przejść pieszo             
ok. 5 km drogi, którą pokonują pielgrzymi zmierzający do grobu             
św. Jakuba, udział w modlitwie. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 330 km)  
  
6 dzień (Hiszpania):   
Śniadanie. Całodzienny pobyt w Santiago de Compostela.                
Czas wolny na modlitwy i wypoczynek. Wieczorem obiadokolacja, nocleg.   
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7 dzień (Portugalia):   
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko w Santiago de Compostela / Porto.                  
Odprawa biletowo-bagażowa i wylot Polski. Przylot na lotnisko Warszawa Okęcie / Modlin (z przesiadką w 

jednym z portów europejskich). Zakończenie pielgrzymki. 

 
 

CENA: 2350 PLN/os (kalkulacja dla grupy 30 os +1.) 
 
CENA ZAWIERA: 
 transport autokarem (AC, WC) 
 6 noclegów w hotelach 2/3*, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami 
 wyżywienie: 6 x śniadania, 6 x obiadokolacja 

 opieka Duchowa Kapłana, msze święte  
 opieka Pilota - Przewodnika z B.P. TOP TRAVEL podczas całej pielgrzymki   
 ubezpieczenie KL – 10000 EURO/os, NNW – 3000 EURO/os 

 

CENA NIE ZAWIERA: 
 przelotu na trasie: Warszawa – Tuluza, Santiago de Compostela / Porto – Warszawa (z przesiadką w 

jednym z portów europejskich). 

 biletów wstępu, opłat drogowych - łącznie 50 EURO/os. płatne obowiązkowo u pilota 
 napoi do obiadokolacji 
 wydatków osobistych 

 
 
UWAGA:  

W cenę wycieczki nie jest wliczony koszt biletu lotniczego (ok. 1000 - 1500 PLN/os). 

Cena uzależniona jest od dnia zakupu. 
 

 
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie 

 


