
Parafia św. Jana Pawła II w Stalowej Woli 

zaprasza na samolotową pielgrzymkę do  

LOURDES 
 

 

TRASA PIELGRZYMKI:  STALOWA WOLA – WARSZAWA – 

BARCELONA – CARCASSONNE – LOURDES – MONTSERRAT 

– BARCELONA – WARSZAWA – STALOWA WOLA 
 

18-22.08.2015 
 

DZIEŃ 1:  

 

Wyjazd ze STALOWEJ WOLI o godz. 6.00 i przejazd na lotnisko do WARSZAWY.  

Godz.. 11:35 wylot do BARCELONY. Transfer z lotniska, zwiedzanie miasta o późnych godzin 

wieczornych (m.in. Arcydzieło Gaudiego – La Sagrada Familia, gotycka dzielnica z barcelońską 

katedrą, stadion Camp Nou) Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

 

DZIEŃ 2:  
 

Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania BARCELONY – bulwar Las Ramblas z pomnikiem 

Krzystofa Kolumba, modernistyczne budynki Casa Batllo, Casa Mila, Około południa przejazd  

do CARCASSONNE - XIII wiecznej twierdzy, odbudowanej całkowicie w XIX wieku. 

CARCASSONNE  to największy w Europie średniowieczny kompleks urbanistyczny, wpisany  

na listę światowego dziedzictwa UNESO. Wieczorem przejazd do LOURDES. Zakwaterowanie  

w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 3: 
 

Śniadanie, całodzienny pobyt w LOURDES. Spacer do Sanktuarium: Bazylika Niepokalanego 

Poczęcia, Krypta, Bazylika Różańcowa, Grota Objawień, Droga Krzyżowa. Spacer śladami  

św. Bernadety: dom rodzinny, Katedra, Muzeum na cześć Świętej. Wieczorem modlitwa i pobyt  

w Sanktuarium, gdzie pielgrzymi mogą w skupieniu i bez pośpiechu uczestniczyć  

w uroczystościach religijnych (Msza Św. w Grocie, procesja z Lampionami, udział w Drodze 

Krzyżowej). Obiadokolacja, nocleg. 

 

DZIEŃ 4:  
 

Po śniadaniu pobyt całodzienny w LOURDES. Dalsza część zwiedzania Lourdes; możliwość 

kąpieli w basenach z wodą z cudownego źródła; Wieczorem modlitwa i pobyt w Sanktuarium, 

gdzie pielgrzymi mogą w skupieniu i bez pośpiechu uczestniczyć w uroczystościach religijnych 

(Msza Św. w Grocie, procesja z Lampionami, udział w Drodze Krzyżowej). Obiadokolacja, 

nocleg. 



DZIEŃ 5:  
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do MONTSERRAT. Jeśli czas pozwoli 

zwiedzanie - Sanktuarium Czarnej Madonny zwanego -Katalońską Częstochową”, wizyta w 

Klasztorze Benedyktynów malowniczo położonym na zboczu gór. Przejazd do BARCELONY.; 

16:35 wylot do Polski. Transfer z lotniska w WARSZAWIE do STALOWEJ WOLI. 

 

cena: 2390 zł / osobę  
 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

 

- przelot samolotem do/z Barcelony (tanie linie lotnicze); 

- opłata za bagaż w samolocie 

- transfery komfortowym autokarem (transfer z lotniska w Barcelonie oraz na całej trasie piel-

grzymki na terenie Hiszpanii i Francji) 

- transfer komfortowym autokarem ze Stalowej Woli na lotnisko w Warszawie i z lotniska z War-

szawy do Stalowej Woli (płatne osobno w autokarze: 100 zł.) 

- 4 noclegi w hotelach 2*, 3*, pokoje 2- 3 os. z łazienkami;  

- 4 śniadania;  

- 4 obiadokolacje (dwudaniowe z deserem)  

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w tym wejście na stadion Camp Nou (ok. 40 euro płat-

ne osobno pilotowi) 

- ubezpieczenie KL, NNW,  

- opieka pilota na całej trasie wycieczki; 

- opieka duszpasterska 

- codzienna Msza św. 

- podatek VAT. 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

 
- dodatkowych posiłków; 

- przewodników miejscowych - w razie konieczności 

 

Zapisy w kancelarii parafii św. Jana Pawła II w Stalowej Woli;  

wpłata zaliczki 500 zł.  

 

Zapisy do chwili wyczerpania miejsc.  

 

Kontakt:  

kancelaria@parafiaakademicka.pl 

tel. 15 6422565-66  


