
 
                                               

                                                 Sanktuarium Świętego Józefa 

Pl. Św. Józefa 7, 62-800 Kalisz 
tel. 62 757 58 22 

organizuje i zaprasza na 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
MELK – MARIAZELL – SPIAZZI – LA SALETTE – COSTA BRAVA – BARCELONA – MONTSERRAT  

– LOURDES – AVIGNON – ARS - ALTOTTING 

 

TERMIN:  25.06 - 04.07.2016 r. 
 

Dzień 1: Melk - Mariazell  
W bardzo wczesnych godzinach rannych spotykamy się na wyznaczonym parkingu przy Parafii. Pakowanie bagaży, 
wyjazd w kierunku Czech i Austrii. W godzinach popołudniowych dotrzemy do opactwa benedyktyńskiego w Melk, w 
Austrii. Krótkie zwiedzanie. Następnie przejazd do najważniejszego Sanktuarium Maryjnego Austrii - Mariazell. Jest 
to jedno z największych Sanktuariów Maryjnych w Europie, które ponad 850 lat temu założyli Benedyktyni. W skład 
kompleksu wchodzi Bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Ołtarzem Łaski z figurką Madonny 
wyrzeźbioną z lipowego drzewa. Czczona figurka Maryi znajduje się dokładnie tam, gdzie mnich z benedyktyńskiego 
opactwa Magnus zbudował swoją pierwszą kapliczkę. Miejsce to odwiedzili następcy św. Piotra: Jan Pawel II (1983) i 
Benedykt XVI (2007).  Wieczorem przejazd do hotelu,  zakwaterowanie,  obiadokolacja,  nocleg. 
 

Dzień 2: Mariazell,  Spiazzi 
Rano, po śniadaniu udamy się na Mszę Świętą i zwiedzanie Sanktuarium w Mariazell. Następnie wyruszymy do 
miejscowości Spiazzi, położonej malowniczo w Północnych Włoszech nad Jeziorem Garda. Zwiedzanie Sanktuarium 
Maryjnego Madonna della Corona, które zbudowano tak, jak gdyby było przyklejone do skał monumentalnych gór. 
Przejście zapierającym dech w piersiach wąwozem, który łączy niewielką wioskę z Sanktuarium. Przejazd do Hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 3: La Salette 
Rano, po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejazd w kierunku Francji - do La Salette, gdzie w 
przepięknej scenerii alpejskich szczytów znajduje się sanktuarium Płaczącej Madonny. Po dotarciu na miejsce Msza 
Św.  Wieczorem weźmiemy udział w procesji ze świecami.  Obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 4: La Salette,   wybrzeże Costa Brava 
Rano, po śniadaniu i Mszy Św. wyruszymy w drogę w kierunku hiszpańskiego wybrzeża Costa Brava. Po dotarciu na 
miejsce zakwaterowanie w hotelu,  czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg. 



 

Dzień 5: Barcelona 
Rano, po śniadaniu udamy się na wycieczkę do stolicy Katalonii. Zwiedzimy Barcelonę, w której tworzył swe dzieła 
niepowtarzalny artysta – Gaudi. Zobaczymy m.in.: słynną Sagradę Familię a także najpiękniejszą ulicę świata - Las 
Ramblas. Następnie przejdziemy do Dzielnicy Gotyckiej ponad którą góruje Katedra św. Eulalii. Msza Św. Wieczorem 
powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 
Dzień 6: Montserrat,  Lourdes 
Rano, po śniadaniu wyruszymy na Montserrat do Sanktuarium Madonny, gdzie czczona jest Jej niewielka figurka, 
nazywana pieszczotliwie La Moreneta. Msza Św. Następnie udamy się w kierunku Lourdes - miejsca licznych 
pielgrzymek chorych i niepełnosprawnych z całego świata. Zakwaterowanie w Hotelu. Wieczorem możliwość 
uczestnictwa w nabożeństwie różańcowym ze świecami. Obiadokolacja i nocleg w Hotelu w Lourdes. 
 

Dzień 7: Lourdes 
Rano śniadanie. Cały ten dzień spędzimy w Lourdes, gdzie 150 lat temu miały miejsca Objawienia Maryjne. 
Nawiedzimy Grotę Massabielle z cudowną, uzdrawiającą wodą; Bazylikę Różańcową i Bazylikę Piusa X.  Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w Lourdes. 
 

Dzień 8: Lourdes,  Avignon,  Ars  
Rano, po śniadaniu i Mszy Św. wyjedziemy w kierunku  Avignon, gdzie zobaczymy z zewnątrz Pałac Papieski, Katedrę 
Notre Dames oraz Most St. Benezet. Następnie przejedziemy na nocleg w okolicy Ars - rodzinnego miasta świętego 
proboszcza Jana Marii Vianney. Zakwaterowanie, obiadokolacja. 
 

Dzień 9: Ars,  Altotting 
Rano, po śniadaniu i Mszy Św. zwiedzimy Ars. Zobaczymy kościół i konfesjonał, w którym św. Jan Maria Vianney 
spowiadał, nawiedzimy kaplicę serca, w której znajduje się relikwiarz z sercem świętego proboszcza. Zobaczymy 
również plebanię, niezmienioną od jego czasów oraz pomnik upamiętniający spotkanie Proboszcza z małym 
pastuszkiem. Następnie przejazd do Altotting. Obiadokolacja. Nocleg.   

 

Dzień 10: Altotting ,  Powrót do Polski 
Rano, po śniadaniu i Mszy Św. zwiedzanie najważniejszego Sanktuarium Maryjnego Bawarii. W godzinach 
przedpołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do Kalisza w bardzo późnych godzinach 
wieczornych. 

 
Cena:  2450 zł/os. 

 
CENA ZAWIERA: 
 PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM  (klimatyzacja, barek, dvd, wc, rozkładane fotele); 
 9 NOCLEGÓW W HOTELACH **/***  
 WYŻYWIENIE 2 RAZY DZIENNIE:   9 śniadań,  9 obiadokolacji 
 UBEZPIECZENIE:   KL,  NNW,  choroby przewlekłe 
 OPIEKA DOŚWIADCZONEGO PILOTA  
 PODATEK VAT. 

 
Cena nie zawiera:  
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, taksy klimatycznej, wjazdów do miast, 

kosztów realizacji programu  (łącznie 65 euro/osoby – płatne u pilota w autokarze);  
 napojów do obiadokolacji; 
 dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji; 
 świadczeń niewymienionych w ofercie. 

 

 
 

Biuro Podróży ORLANDO Pielgrzymki zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
 


