Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF”
ul. Ozimska 38/2, 45-058 Opole
tel. 077/ 454-08-82, kom.: +48 606-842-999

www.alf.com.pl

Pielgrzymka:

e-mail: alf@alf.com.pl

LOURDES (Francja) śladami św. Bernadety

Termin: 05.09 – 08.09.2019

Cena: 1.730 zł/os.

PROGRAM PIELGRZYMKI:
1 DZIEŃ: KRAKÓW – LOURDES
Spotkanie na lotnisku Kraków-Balice na dwie godziny przed wylotem. Przelot samolotem na
trasie: Kraków-Lourdes. Przylot do Lourdes – transfer autokarem do hotelu. Zakwaterowanie.
Kolacja w formie zimnej płyty. nocleg,
2 DZIEŃ: LOURDES
Śniadanie. Zwiedzanie LOURDES: Bazylika Niepokalanego Poczęcia – przepiękna XIX-to wieczna
świątynia, mieszcząca się u stóp Pirenejów. Ta niezwykła budowla inspirowana sztuką gotycką,
ze strzelistą wieżą, zdaje się wyrastać wprost ze skały, na której powstała. Wybudowano ją nad
grotą, w której małej Bernadetcie ukazała się Najświętsza Panienka, Bazylika Różańcowa
– wezwanie świątyni nawiązuje do Matki Bożej objawiającej się Bernadetcie Soubirous
z różańcem w ręku, Bazylika św. Piusa X, krypta. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Procesja ze
świecami. Nocleg.
3 DZIEŃ: LOURDES
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie LOURDES: młyn de Boly – dom rodzinny Bernadety, Le Cachot
– ubogie mieszkanie Barnadety i jej rodziny, pełniące dawniej funkcję więzienia, Pawilon św.
Masymiliana, dom rodzinny Soubirous, kościół parafialny, Grota Massabielska – kąpiele
w basenach(16 kamiennych zbiorników) z cudownego źródła – nazwa źródła znajdującego się
w grocie symbolizuje wydarzenie dotyczące dziewiątego objawienia – 25 lutego 1858 r. gdy
Matka Boża powiedziała Bernadetcie, by w tym miejscu szukała źródła i napiła się z niego wody.
Dopiero po kilku próbach udało się dziewczynce wykopać dołek, z którego wytrysnęła woda.
Powszechną praktyką stało się picie wody, przemywanie twarzy i rąk oraz napełnianie naczyń,
w których pielgrzymi zawożą tę cudowną wodę swoim bliskim i znajomym. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Udział w Drodze Krzyżowej – wzniesionej na zboczu góry Espelugues służącej
modlącym się tu pielgrzymom od 14 września 1912 r. W 1885 r. ustawiono w tym miejscu krzyż
przywieziony z Jerozolimy. Każdą z czternastu stacji Drogi Krzyżowej będącej dziełem
rzeźbiarza Raffi, stanowią grupy olbrzymich, wykonanych z żeliwa postaci osiągających dwa
metry wysokości. Powrót do hotelu. Nocleg,
4 DZIEŃ: LOURDES – KRAKÓW
Śniadanie. Transfer na lotnisko w Lourdes. Wylot do Krakowa. Przylot do Krakowa
w godzinach popołudniowych. Zakończenie pielgrzymki.
Świadczenia:
Przelot samolotem na trasie Kraków-Lourdes-Kraków / bagaż rejestrowany 20 kg + bagaż
podręczny do 10 kg o wymiarach 40cmx20cmx25cm / Zakwaterowanie: 3 noclegi
w hotelu w Lourdes, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami / Wyżywienie: 3 śniadania
+ 3 obiadokolacje / Opieka pilota / Ubezpieczenie: NNW (15.000 PLN) + KL (20.000 Euro)
+ bagaż (1.000 PLN) + CP (choroby przewlekłe) / Obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Uwaga:
Dodatkowo posiadać kwotę 55 Euro/os.(płatne u pilota). Kwota ta nie podlega rozliczeniu
i obejmuje opłatę za taksę klimatyczną w hotelu, transfer autokarem w Lourdes: lotnisko
– hotel - lotnisko oraz zestaw słuchawkowy. Cena nie obejmuje opłat za napoje do obiadokolacji
oraz posiłków nie wymienionych w programie. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec
zmianie.
Oferta pielgrzymki nie obejmuje transportu na/z lotniska w Krakowie.

Lourdes - Procesja ze świecami
Procesja ze świecami odbywa się każdego wieczoru od kwietnia (od Wielkanocy) do października. W razie
niepogody odbywa się w Bazylice Piusa X. Rozpoczyna się o godzinie 20:45 pieśnią Salve Regina. Od Groty
Massabielle, gdzie ma swój początek, wierni przechodzą wzdłuż rzeki w stronę miasta, a następnie z powrotem
na plac przed Bazyliką Różańcową.

