
                      FRANCJA
                   PIELGRZYMKA DO LOURDES i LA SALETTE    

                                 Termin:    26.04 – 03.05.2019 

       Koszt 7-dniowej pielgrzymki wynosi:             840 zł. i 255 euro

1 dzień: Zbiórka pielgrzymów o godz.20.00 w Biłgoraju-Dworzec PKS. Przejazd na Mszę
Św. do Radecznicy. 21.00 Bazylika Św. Antoniego u OO. Bernardynów– Msza Św. 

2 dzień: Przejazd uczestników do Włoch, przyjazd w pobliże Mediolanu/Włochy w 
godzinach wieczornych – zakwaterowanie i obiadokolacja.

3 dzień: wcześnie rano pakowanie bagaży, śniadanie; wyjazd do La Salette przez 
Briancon – zakwaterowanie i obiadokolacja; Msza Św. oraz o godz. 21.00 procesja 
różańcowa z lampionami.

4 dzień: Msza Święta, śniadanie, pobyt w Sanktuarium do godzin południowych, czas 
wolny na modlitwę indywidualną także w miejscu Objawienia się Matki Bożej, pakowanie 
bagaży, przejazd w okolice Avignonu. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień: Po śniadaniu zwiedzanie średniowiecznego miasta, podejście pod Pałac 
Papieski - siedzibę 7 papieży w czasie 70-cio letniej "niewoli" w XIV wieku. Następnie 
przejazd do Carcassonne – zwiedzanie średniowiecznego miasteczka ze wspaniale 
zachowanymi murami obronnymi; przejazd do Lourdes zakwaterowanie i 
obiadokolacja.

6 dzień: Lourdes - godz. 7.00 śniadanie; wyjście na zwiedzanie miejsc związanych z
objawieniem, przejście i modlitwa w Grocie, Droga Krzyżowa, Msza Święta, możliwość 
zanurzenia w basenach, nawiedzenie domu św. Bernadety i czas wolny, 19.00 
obiadokolacja, 21.00 nabożeństwo różańcowe i Procesja Maryjna.

7 dzień: godz. 6.00 Msza Święta w Lourdes, śniadanie; pakowanie bagaży, wyjazd do 
Turynu/Włochy– zakwaterowanie i obiadokolacja. 

8 dzień: godz. 6.00 pakowanie bagaży, śniadanie; Nawiedzenie Montichiari – miejsca 
Objawień Matki Bożej skąd Maryja dała dla Świata Godzinę Łaski. Być może 
nawiedzenie Padwy - Św. Antoniego. Wyjazd do Polski i przyjazd w godzinach 
nocnych (ok. 24.00) – zakończenie pielgrzymki.
    Wyjazd organizowany przez Biuro Pielgrzymkowe Rafael-STELLAE MARIS
Organizator wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki pod numerem 9667 i posiadający gwarancję ubezpieczenia 
wystawiona przez AXA (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.) na kwotę 386.415 zl. o numerze 03.112.507. Beneficjentem 
gwarancji jest Marszalek Województwa Małopolskiego.

Kontakt:  tel. Henryk Świąder 503380174 lub    do biura    517806159
Mail: rafael.stellaemaris@interia.pl strona internetowa:   rafael-stellaemaris.pl



Organizator zapewnia: – autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, 
barkiem (kawa i herbata gratis), – noclegi w hotelach klasy 
turystycznej *** (pokoje z łazienkami 2, 3 os.) – wyżywienie 2 razy 
dziennie – śniadania i obiadokolacje (z wyłączeniem przejazdów 
nocnych), na terenie Francji kolacje w hotelach lub w restauracjach 
samoobsługowych, typu Flunch – obsługę pilota na całej trasie, 
obowiązkowy turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

- za pokój 1 osobowy 20euro/ za noc dopłaty

– Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów 
ich leczenia za granicą oraz utraty bagażu. Ubezpieczenie to nie obejmuje zdarzeń 
zawinionych umyślnie oraz na choroby przewlekłe. 

Uwaga! Porady medyczne w cenie do 50 euro klient płaci sam, pobiera fakturę i pieniądze 
odzyskuje w Polsce od ubezpieczyciela.

Warunki uczestnictwa! Uczestnik pielgrzymki:

– powinien posiadać ważny i niezniszczony dokument tożsamości; UWAGA!!! Do wyjazdu 
wystarczy posiadanie ważnego (min. 3miesiące) dowodu osobistego;

– odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy podczas pielgrzymki;

– zobowiązany jest do przestrzegania punktualności i zaleceń pilota;

– pieniądze na bilety wstępu i przewodników lokalnych oraz opłata na sanktuarium w   
Lourdes –   30 euro (płatne obligatoryjnie pilotowi grupy w dniu wyjazdu);

Organizator ponosi odpowiedzialność za własne usługi i świadczenia, zastrzega sobie 
możliwość zmiany programu i kosztów, terminu bądź odwołania pielgrzymki z przyczyn 
niezależnych od organizatora, tj. w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, 
zmiany przepisów, działania siły wyższej. Kalkulacja ceny przyjęta przy 45 uczestnikach. 

Radzimy zabrać ze sobą na pielgrzymkę: lekarstwa na własne potrzeby, mały zagłówek, 
ręcznik, wygodne buty, pantofle-klapki, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, 
parasol, aparat, ubiór stosowny do wejścia do kościoła (Panie – zakrywający ramiona i
kolana; Panowie – długie spodnie).

Cena obejmuje świadczenia:
• opieka duszpastersko-rekolekcyjna 
• przejazd autokarem klasy LUX ( klimatyzacja, barek, wc, video…)
• opieka pilota i przewodnika na całej trasie
• ubezpieczenie KL i NNW w AXA.  
• 6 śniadań i obiadokolacji
• 6 noclegów: pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami w pensjonacie***

 Fundusz Gwarancyjny opłata – 10 zł od osoby. 



Wpłaty w następujących ratach: 

I rata – 440 zł. do 15 stycznia 2019 r. 

II rata – 400 zł. do 28 lutego 2019 r.

III rata – 255 euro płatne w dnu wyjazdu przewodnikowi pielgrzymki

Opłata 30 euro dodatkowo ale obligatoryjnie płatne także w autobusie (na bilety wstępu i 
przewodników lokalnych oraz opłata na sanktuarium w Lourdes ). 

Wpłata na rzecz: 

RAFAEL STELLAE MARIS Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne
NIP: 5170027845
REGON: 361560943
Ul. Barwna 2, Tarnów
33–101 Tarnów

Konto bankowe:
Bank Millennium SA
Ul. Krakowska 2 33–100 Tarnów
30 1160 2202 0000 0002 8163 5108

UWAGA: w tytule przelewu proszę zaznaczyć imię  i nazwisko dokonującego wpłaty oraz o 
jaką pielgrzymkę chodzi i w jakim terminie.

Np. Jan Kowalski, Francja 26.04-03.05.2019 


