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BANNEUX – LISIEUX (św. Teresa do Dzieciątka Jezus) – MONT SAINT MICHEL (Św.
Michał Archanioł) – TOURS (Św. Marcin) – AMBOISE – CHENONCEAU –
CHAMBORD – PARYŻ (Cudowny Medalik) - REIMS

Termin: 31.08 – 07.09.2019

Dzień 1 Wyjazd z Berlina
O ustalonej godzinie spotykamy się na wyznaczonym parkingu, skąd nastąpi wyjazd autokarem na pielgrzymkę.
Całodniowy przejazd. Wieczorem przyjedziemy na nocleg tranzytowy już na terenie Belgi. Zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2 Banneux
Rano, po śniadaniu przejazd do Banneux. Wioska znana jest głównie z Sanktuarium Matki Bożej Ubogich, które stanowi
obecnie jeden z ważniejszych ośrodków kultu maryjnego w Belgii. Pierwsze objawienie miało tu miejsce 15 stycznia 1933
roku. Maryja ukazała się wtedy jedenastoletniej Mariette Beco, dokładnie w dniu 75 rocznicy objawień w Lourdes. Po
zakończonym zwiedzaniu wyjazd w dalszą drogę do Francji. Zakwaterowanie w hotelu w ok. Lisieux. Obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 3: Lisieux
Rano, po śniadaniu przejazd do Lisieux, miasta św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Nawiedzenie Karmelu, gdzie znajduje się
grób i relikwie Świętej, a następnie wizyta w domu rodziny Marten „Buissonnets” i w monumentalnej Bazylice, gdzie
szczególnym kultem otaczana jest zarówno św. Teresa jak i Jej Rodzice niedawno kanonizowani święci Zelia i Ludwik
Marten. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4: Mont St. Michele
Rano po śniadaniu, przejedziemy na Mont St. Michele, wyspie – prawdziwym cudzie natury, na której w miejscu
objawień św. Michała Archanioła zbudowane zostało przesławne opactwo benedyktyńskie otoczone średniowiecznym
miasteczkiem i potężnymi fortyfikacjami. Wieczorem przejazd do hotelu w okolicach Tours. Zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5: Tours, Amboise
Rano, po śniadaniu przejazd w kierunku Tours. Nawiedzenie grobu św. Marcina. Następnie zwiedzanie królewskiego
zamku Amboise, pięknie położonego na wzgórzu nad Loarą. Jest to pierwszy przykład architektury renesansu w Dolinie
Loary. Wraz z pejzażowymi ogrodami całość tworzy malowniczą panoramę. Wieczorem powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
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Dzień 6: Chenonceau, Chambord
Rano, po śniadaniu, przejazd do zamku Chennonceau, niezwykle romantycznego, wspartego na przęsłach, wznoszącego
się nad łagodnym nurtem rzeki Cher. Późnym popołudniem udamy się do zamku w Chambord, największej i
najsłynniejszej rezydencji w Dolinie Loary, wspaniałego dzieła architektury renesansu. Ogromna rezydencja ma ponad
400 pomieszczeń, otacza ją rozległy park i lasy. Późnym wieczorem przyjazd do hotelu w ok. Paryża. Zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień7: Paryż
Rano śniadanie. Następnie przejedziemy do Paryża – stolicy Francji. Weźmiemy udział we Mszy św. w kaplicy
Cudownego Medalika przy Rue de Bac. Po południu zwiedzimy wyspę Cite, zobaczymy katedrę Notre-Dame, zobaczymy
Wieżę Eiffla oraz Dzielnicę Łacińską. Obiadokolacja. Wieczorem dla chętnych rejs po Sekwanie. W godzinach
wieczornych powrót do hotelu, nocleg.
Dzień 8 Reims
Rano śniadanie. Przyjedziemy do Reims, miasta koronacyjnego królów francuskich. Zobaczymy jedną z najwspanialszych
katedr gotyckich. Katedra Notre-Dame w Reims jest uznawana za najbardziej harmonijną i „klasyczną” w proporcjach
katedrę we Francji. Wiele sławy Reims zawdzięcza właśnie jej, miejscu koronacji prawie wszystkich królów, począwszy
od Chlodwiga w V wieku. Msza Św. Po niej wyjazd w drogę powrotną do Niemiec. Przyjazd do Berlina w bardzo późnych
godzinach nocnych (może to być nad ranem dnia 9 !!!)

cena: 730 eur/os
Kalkulacja cenowa na grupę min. 46 osób
CE NA Z A WI ER A:
Przejazd komfortowym autokarem (wyposażonym w: klimatyzację, wc, rozkładane fotele, barek – płatny we własnym
zakresie, video/dvd);
7 noclegów w hotelach 3*** (pokoje 2 – osobowe z łazienkami);
Wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji;
Ubezpieczenie Signal Iduna: KL (10 000 EUR) i NNW (7 000 PLN), choroby przewlekłe;
Opiekę pilota;
Przedstawiony program zwiedzania;
Podatek Vat.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, kosztów związanych z realizacją programu, taks
klimatycznych, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Na te wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją
programu należy zaopatrzyć się w kwotę 120 euro/os. – płatne u pilota w autokarze, dodatkowo dla chętnych 30 euro/os.
wjazd na wierzę Eiffla;
napoi do obiadokolacji;
dopłaty do pokoju 1-osobowego;
dopłaty do ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z pielgrzymki (4,14 % ceny) – płatne tylko w dniu zapisu na pielgrzymkę;
świadczeń niewymienionych w ofercie.
Odpowiedzialnym za pielgrzymkę z ramienia PMK w Berlinie jest ks. proboszcz Marek Kędzierski SDB
B.P. „ORLANDO TRAVEL” ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ
ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW
PROSIMY O ZABRANIE WAZNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
(DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU)

