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Pielgrzymka samolotowa do 

Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes 
 

                                                     Termin: 25-29.09.2019r. 
 
 

1 dzień 
Spotkanie na Lotnisku MDL Okęciew Warszawie o godz. 04:30. Odprawa 
biletowo-bagażowa, wylot do Bordeaux(lot bezpośredni). Godz. 09:30 

przylot na lotnisko.Przejazd w kierunku Lourdes. Po drodze zatrzymamy 

się w średniowiecznym miasteczku Bazas, gdzie nawiedzimy Bazylikę 
Św. Jana Chrzciciela. Następnie przejedziemy do miejscowości 

Prechac na zwiedzanie Zamku Cazeneuve, w którym poznamy 
historię pięknej królowej Margot. Przyjazd do Lourdes ok. godz. 18:00,  
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Uczestnictwo w wieczornej 

procesji ze świecami.  
 

2 dzień 

Śniadanie. Całodzienny pobyt w Lourdes, gdzie Matka Boża objawiała się 

Bernadecie Soubirous. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej: Grota Massabielle, Krypta, Bazylika 

Niepokalanego Poczęcia, Bazylika Różańcowa oraz Bazylika św. Piusa X.. Spacer Drogą 

Jubileuszową przez miejsca związane z życiem św. Bernadetty. Zobaczymy, m.in.: Młyn Bolly – 

miejsce urodzenia i zamieszkania, Cachot – czyli ciemnica, w której mieszkała rodzina Soubirous w 
czasie objawień, Kościół Parafialny, gdzie Święta została ochrzczona oraz Hospicjum. Udział w 

Drodze Krzyżowej: Grota Objawień, Bazylika Górna, Krypta, Bazylika Różańca Świętego. Dla 
chętnych uzdrawiająca kąpiel. Obiadokolacja w hotelu. Wieczorem udział w procesji ze świecami. 

3 dzień 
Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Betherram ,gdzie jak mówi tradycja w 

rzece Gave Maryja uratowała małą dziewczynę, podając jej pomocną gałąź. Wkrótce potem 

odnotowano tu także liczne cudowne uzdrowienia. Następnie przejazd na zwiedzanie Jaskini 
Betharram,która jest najpiękniejszą i najgłębszą jaskinią we Francji z interesującymi formacjami 

naciekowymi oraz podziemną rzeką.  
Po południu powrót do Lourdes. Czas na indywidualną modlitwę. Wieczorem obiadokolacja, 
nocleg. 
 

4 dzień  

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Azpeitii –  miejsca urodzenia św. 
Ignacego Loyoli, gdzie nawiedzimy Bazylikę św. Ignacego Loyoli. Następnie przejazd do jednego z 

najważniejszych miast w kraju Basków – Bajonny. Miasto to położone jest na dwóch brzegach rzeki 

Adour i zachwyca m.in. gotycką Katedrą Św. Marii z krużgankami i wysokimi (na ponad 80 m) 

wieżami, zamkiem, cytadelą. Chwila odpoczynku w sławnym kurorcie Biarritz. Jako pierwszy 

upodobał sobie to miejsce cesarz Napoleon III, który zapewniany o terapeutycznych walorach tej 
okolicy wybudował tutaj willę. Po słynnej plaży w Biarritz spacerowały takie gwiazdy jak Coco Chanel, 

Charlie Chaplin, i Frank Sinatra. Przejazd na zakwaterowanie w hotelu w okolicy Bordeaux, 
obiadokolacja i nocleg.  
 
 

5 dzień 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko. Godz. 10:00 wylot do Warszawy (lot 
bezpośredni). Przylot na lotnisko MDL Okęcie o godz. 13:00. Zakończenie Pielgrzymki.  
 
 
 

         CENA:2600 PLN/os (kalkulacja dla grupy min. 35 os.) 
 

 

http://www.biurotoptravel.pl/


 
 

 
 
CENA ZAWIERA: 
• Przelot samolotem na trasie Warszawa–Bordeux–Warszawa (lot bezpośredni)      z bagażem 

rejestrowanym  10 kg/os + bagażem podręcznym  

• Przejazd lokalnym autokarem  

• 3 noclegi w hotelu 3*w Lourdes, 1 noc w hotelu 2/3* w ok. Bordeux- pokoje 2 i 3 os. z łazienkami 

• Wyżywienie: 4 x śniadania kontynentalne i 4x obiadokolacja  

• Opiekę Duchową Kapłana, codzienne msze święte  

• Opiekę pilota - przewodnika B.P. TOP TRAVEL podczas całej pielgrzymki 

• Ubezpieczenie KL – 10000 EURO/os, NNW – 15000PLN/os 
 

CENA NIE ZAWIERA: 
• Biletów wstępu, opłat drogowych - łącznie 50 EURO/os. płatne obowiązkowo u pilota 

• Opłaty klimatycznej, łącznie ok. 8 EURO/os. –płatne obowiązkowo w hotelach przy kwaterowaniu 

• Napoi do obiadokolacji 
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