
FRANCJA – LAZUROWE WYBRZEŻE,

HISZPANIA, WŁOCHY, ANDORA, MONACO, MONTE CARLO

PIELGRZYMKA DO ŚWIĘTEGO MIEJSCA – LOURDES

TERMIN: 22-26.04.2022 r.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

1 Dzień:  Godz  05:00  spotkanie  na  lotnisku  Kraków -  Balice.  Przelot  do  Hiszpanii.
Transfer z lotniska do Girony. Zwiedzanie miasta szczycącego się najlepiej zachowaną
starówką w Hiszpanii /katedra, bazylika Sant Feliu, domy nad rzeką Onyar, dzielnica
żydowska/. Przejazd w Pireneje do Andory - malowniczo usytuowane minipaństwo w
sercu  przepięknych  Pirenejów.  Państwo  całkowicie  pokryte  jest  górami.  Ma
powierzchnię  468  km².  Średnia  wysokość  terenu  to  2000  m  n.  p.  m.  Spacer  po
centrum. Czas wolny oraz możliwość zrobienia zakupów w strefie wolnocłowej.
Przejazd  na obiadokolację i nocleg.

2 Dzień:  Po  śniadaniu  pielgrzymka  do  Lourdes –  Sanktuarium  Maryjne,  Grota
Objawień, oraz Cudowne Źródło. Obiadokolacja. Kulminacją dla pielgrzyma będzie
dla chętnych możliwość uczestniczenia w bardzo przejmującej oraz duchowej Procesji
światła. Nocleg. 

3 Dzień: Śniadanie.  Przejazd  do  Carcassonne –  jednego  z  najlepiej  zachowanych
średniowiecznych  miast  Europy.  Miasto  położone  jest  w Langwedocji: spacer  po
historycznym  centrum.  Następnie  przejazd  do  Avignion.  Wyjątkowo  urokliwe
francuskie miasto u podnóża wapiennego wzgórza, na lewym brzegu  Rodanu, przy
ujściu do niego rzeki Durance. Nad miastem góruje przepiękny pałac papieski. /Pałac
Papieski,  akwedukt  Pont  du  Gard,  most  St.  Benezet/.  Przejazd  na  obiadokolację  i
nocleg.



4  Dzień:  Śniadanie.  Przejazd  do St.  Tropez. Miasteczko to  perełka  Lazurowego
Wybrzeża znana  również  dzięki  serii  filmów  o  żandarmie  z  niezapomnianą  rolą
Louisa  de  Funès.  To  właśnie  tutaj  można  spotkać  najwięcej  hollywoodzkich
gwiazd.  /promenada  w  najbardziej  luksusowym  kurorcie  Lazurowego  Wybrzeża.
Następnie przejazd do Cannes –  spacer Aleją Gwiazd i wokół Pałacu Festiwalowego.
Przejazd do Księstwa Monaco – kolejne minipaństwo na planie wycieczki. W Monaco
odbywa  się  znany  doroczny  wyścig  Grand  Prix  Monako,  jeden  z  oryginalnych
wyścigów Formuły  1 ulicami  miasta.  Księstwo  posiada  także  klub  piłkarski  AS
Monaco.  Państwo znane z  Place du Casino z  kasynem, operą  Monte Carlo oraz
portem. Centrum, spacer nadmorską promenadą,  słynne  Le Grand Casino,  Monte
Carlo. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

5 Dzień: Śniadanie.  Przejazd  do  Włoch.  San  Remo  miasto  położone  nad  Morzem
Śródziemnym,  w zachodniej  części  pięknej  Ligurii. Miejscowość  została  założona
przez starożytnych Rzymian i jest najlepiej znanym ośrodkiem kulturalnym tej części
Europy, a także najpowszechniejszym celem turystycznym włoskiej Riwiery. Spacer
po nadmorskim bulwarze oraz wizyta na starym mieście La Pigna. Przejazd do Nicei.
To kolonia  grecka  Nikaia została  założona ok.  300 r.  p.n.e.  przez  Fokijczyków z
Fokai. W czasach  Rzymian Nicea  była  ważnym portem.  Od III  w.  była  siedzibą
biskupstwa a od V w. często najeżdzana przez Saracenów oraz Germanów. Spacer po
Promenadzie  Anglików,  plac  Masena i  plac  Garibaldiego.Wieczorem transfer  na
lotnisko w Nicei. Przelot do Krakowa.

CENA OBEJMUJE:
- noclegi w hotelach,
- śniadania,
- obiadokolacje,
- przelot samolotem na trasie: Kraków – Girona
- przelot samolotem na trasie: Nicea – Kraków,
- bagaże w samolotach: kabinowy oraz bagaż rejestrowany do 20 kg,
- transfery lotniskowe,
- transport autokarem/midibusem,
- opieka pilota, przewodnika,
- ubezpieczenie KL i NNW,
- składka na Turystyczny
  Fundusz Gwarancyjny TFG
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_Monako_Formu%C5%82y_1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Formu%C5%82a_1
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