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1 dzień, 26.06.2021 (sobota)   godz. 23.00 zbiórka uczestników Parafia Długołęka. Przejazd na lotnisko do Krakowa 
godz. 23.45 zbiórka uczestników we Wrocławiu, hotel Wrocław  ul. Powstańców Śl 7 

2 dzień, 27.06.2021 (niedziela)  Odprawa biletowo-bagażowa na lotnisku w Krakowie.  godz 6.30-9.20 Przelot do
Lourdes. Przejazd z lotniska autokarem, msza św w Lourdes,  Grota Objawień, Bazylika Niepokalanego Poczęcia,
Obiadokolacja, udział w modlitwie różańcowej i wieczornej procesji, nocleg

3  dzień,  28.06.2021  (poniedziałek)   śniadanie,  msza  św.,  całodzienny  pobyt  w  Lourdes,  możliwość  kąpieli  w
cudownej wodzie, Droga Krzyżowa, dom rodzinny św. Bernadetty, Stary Młyn, Obiadokolacja, udział w modlitwie
różańcowej i wieczornej procesji, nocleg.

4 dzień, 29.06.2021 (wtorek)  śniadanie, całodzienny pobyt w Lourdes, msza św., modlitwa indywidualna, 
obiadokolacja,udział w modlitwie różańcowej i wieczornej procesji, nocleg
Dla chętnych możliwa całodzienna wycieczka autokarowa nad Ocean do Biarritz, wypoczynek na plaży. Koszt 
dodatkowy  30 euro/os przy min 20 osobach.

5 dzień, 30.06.2021 (środa)  śniadanie, msza św, wykwaterowanie z hotelu, pobyt w Lourdes, dla chętnych spacer: 
Zamek w Lourdes i wjazd kolejką na szczyt  Pic du Jer skąd rozciąga się najpiękniejszy panoramiczny widok na 
Lourdes i Pireneje. obiadokolacja, przejazd autokarem na lotnisko, odprawa biletowo-bagażowa , 21.25-23.55  
przelot do Krakowa, nocny przejazd autokarem do Wrocławia  i Długołęki.

6 dzień, 1.07.2021 (czwartek)  powrót do Długołęki około godz 4.30/ 5.00 

Cena: 1750 zł /os 

Cena zawiera:
- bilet lotniczy Kraków-Lourdes-Kraków, linie Ryan, z bagażem podręcznym 40 cm x 20 cm x 25 cm 
- transport autokarem Długołęka-lotnisko Kraków / lotnisko Kraków-Długołęka
- transport autokarem lotnisko Lourdes-hotel-lotnisko Lourdes 
- opiekę pilota
- 3 noclegi w hotelu *** w Lourdes, pok. 2 os. z łazienkami
- 3 śniadania i 4 obiadokolacje
- ubezpieczenie NNW 5000 PLN, KL 10000 Euro (w tym choroby przewlekłe oraz ryzyko zachorowania na covid 19)
- obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  i Pomocowy 

Cena nie zawiera: 
opłat sanktuaryjnych i miejscowych, zestaw słuchawkowy audioguide, lokalnych przewodników, wstęp do zamku w 
Lourdes, wjazd kolejką na szczyt Pic du Jer – razem 40 euro/os

Bagaż dodatkowy  do wyboru, dodatkowo płatny: 
 bagaż rejestrowy do 10 kg w obie strony około 250 zł/os
  bagaż rejestrowy do 20 kg w obie strony około 300 zł/os
 wybór miejsc w samolocie, od 100 zł/os

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Pielgrzymka samolotowa  
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