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SANKTUARIUM LOURDES – SANKTUARIUM BETHARRAM – BARTRES 

 
 

 | TERMIN: 11.07 – 14.07.2021  
18.07 – 21.07.2021 

 | CENA:  2150 PLN/os. – dla grupy 16 osób 
| CENA:        2250 PLN/os. – dla grupy 12 osób 

 
 

|  PROGRAM: 

Dzień 1: WYLOT Z POLSKI 

O godz. 04:15 rano spotykamy się z pilotem pielgrzymki na lotnisku Kraków-Balice. Dwie godziny przed odlotem rozpoczęcie 
odprawy bagażowo-biletowej. Po odprawie nastąpi bezpośredni wylot z Krakowa do Lourdes (godzina wylotu 06:30). Lądowanie 
na lotnisku w Lourdes o 09:20. Transfer autokarem do hotelu i pozostawienie bagaży. Po południu spacer po Sanktuarium, 
miejscu licznych pielgrzymek chorych i niepełnosprawnych z całego świata, gdzie Matka Boża objawiła się św. Bernadecie 
Soubirous. Przejdziemy pod Grotę Objawień Massabielle, z cudami słynącym źródłem odkrytym na polecenie Maryi przez 
św. Bernadettę. Kolacja w hotelu. Po kolacji weźmiemy udział w uroczystym nabożeństwie różańcowym i procesji 
ze świecami. Powrót do hotelu na nocleg. 

Dzień 2: LOURDES 

Rano, po śniadaniu całodzienny pobyt w Lourdes. Przed południem zwiedzimy miasto. Drogą Jubileuszową przejdziemy w miejsca, 
które pamiętają czasy św. Bernadetty. Przemierzając stary most, przez który przechodziła zbierać chrust, a następnie 
massabielską grotę, dojdziemy do starej izby – Le Cachot, w której mieszkała z rodzicami w czasie objawień. Dalej udamy się do 
kościoła parafialnego, gdzie dziewczynka była ochrzczona i gdzie nawiązała się jej przyjaźń z proboszczem Peyramalle. Z kościoła 
uliczkami starego miasta dotrzemy do Młyna Bolly. Tu urodziła się św. Bernadetta i mieszkała przez pierwsze lata swojego życia. 
Po południu dalsze zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej. Nawiedzimy Grotę Massabielle, Kryptę i Bazylikę Niepokalanego 
Poczęcia, Bazylikę Różańcową oraz Bazylikę św. Piusa X. Czas wolny, podczas którego będzie możliwość wzięcia udziału w procesji 
Eucharystycznej z udziałem chorych. Następnie kolacja. Po niej udział w nabożeństwie różańcowym i uroczystej procesji ze 
świecami. Nocleg.  

Dzień 3: LOURDES 

Rano, po śniadaniu, spędzimy czas w Sanktuarium. Wspólna modlitwa na Drodze Krzyżowej i możliwość pobrania lurdzkiej wody, 
którą pobłogosławiła Matka Boża i w której poleciła się zanurzać. Czas wolny lub dla chętnych wycieczka fakultatywna: 
przejedziemy komunikacją miejską do stacji kolejki, która zawiezie nas na szczyt Pic du Jer górujący nad Lourdes lub wyjazd 
minibusem w Pireneje – cyrk lodowcowy Gavarnie (dodatkowo płatne – wyjazd możliwy przy dobrej pogodzie). Powrót do hotelu, 
kolacja. Po niej zapraszamy do udziału w nabożeństwie różańcowym i uroczystej procesji ze świecami. Nocleg.  
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Dzień 4: BETHARRAM – BARTRES – POWRÓT DO POLSKI 

Rano śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. W tym dniu odwiedzimy Sanktuarium w Betharram. Tradycja mówi, że Maryja 
uratowała tutaj od utonięcia młodą dziewczynę, podając jej pod mostem gałąź („beth-arram” znaczy w dialekcie bearneńskim 
„piękna gałąź”). To właśnie tutaj znajduje się Sanktuarium Maryjne z XVII wieku. W Kaplicy Matki Bożej zobaczymy zabytkowe 
wyposażenie m.in.: kazalnic, ołtarz, monumentalne obrazy i rzeźby. W kaplicy Michała Garicoits znajduje się szklana trumna  
z świętym – założycielem Zgromadzenia Matki Bożej z Betharram – bratem, który przyczynił się do odbudowy zniszczonego przez 
wojny Sanktuarium. Następnie przejazd do Bartres – małej górskiej miejscowości, gdzie młoda pasterka Bernadeta pracowała 
i pasła owce u pani Marii Lagues. Spacer obok gospodarstwa – zobaczymy owczarnie, w której mała pasterka chroniła się przed 
złymi warunkami atmosferycznymi. Zobaczymy również pobliski kościół parafialny wraz z cmentarzem oraz przydrożną kapliczkę. 
Przejazd na lotnisko. Wylot z Lourdes o godz. 21:25. Lądowanie w Krakowie o godzinie 23:55. Zakończenie pielgrzymki. 

 
|  CENA ZAWIERA: 

 przelot na trasie: Kraków – Lourdes – Kraków, bagaż rejestrowany do 10 kg, bagaż podręczny, opłaty lotniskowe i 
paliwowe, odprawa na lotnisku 

 transfery autokarem/minibusem z lotniska do hotelu, z hotelu na lotnisko 

 3 noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami) 

 wyżywienie 2 x dziennie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 

 ubezpieczenie Signal Iduna: KL (20 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka chorób 
przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 

 opiekę doświadczonego pilota 

 przedstawiony program pielgrzymki 

 podatek VAT 
 

|  CENA NIE ZAWIERA: 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, kosztów związanych z realizacją programu, słuchawek 
podczas zwiedzania, obligatoryjnych napiwków, taks klimatycznych, ofiar i opłat w sanktuarium, składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy (łącznie ok. 40 EUR/os. – płatne u pilota w autokarze) 

 transferu autokarem z/na lotnisko w Polsce 

 napojów do obiadokolacji 

 ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych zachorowaniem wskutek 
Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem na COVID-19 (120 PLN/os. 
– płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę)  

 kosztów dodatkowych wycieczek fakultatywnych (np.: wyjazd kolejką na Pic du Jer ok. 20 EUR/os.; wyjazd w Pireneje ok. 
30 EUR/os.) – w zależności od liczby chętnych 

 wydatków własnych 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 

 świadczeń niewymienionych w ofercie 
 

|  WAŻNE INFORMACJE: 

1. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości. 
2. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze, w tym zmiany godzin przelotu. 
4. Gwarantujemy rezerwację Mszy św. na trasie zwiedzania. 
5. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE 

ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379). 


