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Dzień 1
Przyjazd na lotniska:

w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie o godz. 9:00
w Gdańsku i Katowicach o godz. 11:10
w Warszawie-Modlin o godz. 11:25.

Odprawy i przelot do Paryża. Transfer do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 2
Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie Lisieux, zwiedzanie Bazyliki św. Teresy, z pamiątkami po Świętej, Msza Św. Przejazd w
kierunku Normandii, do Mont Saint Michel, miejsca wpisanego na listę światowego dziedzictwa Unesco, wyjazd Doliną
Loary w kierunku Tours. Kolacja i nocleg.

Dzień 3
Po śniadaniu zwiedzanie Tours – Msza Św. u grobu św. Marcina. Spacer po Starym Mieście, czas wolny na zakupy, a
następnie przejazd w kierunku Pirenejów, do Lourdes. Kolacja, a po niej procesja z lampionami, która zaczyna się przy
słynnej Grocie Objawiań Matki Bożej. Nocleg w Lourdes.

Dzień 4
Po śniadaniu zwiedzanie Lourdes: dom św. Bernadetty, Le Cachot, kościół, gdzie odbył się chrzest św. Bernadetty,
bazylika Różańcowa, w niej Msza Św. Potem nawiedzenie Groty Objawień nad rzeką Gave, następnie prezentacja
multimedialna o życiu św. Bernadetty w języku polskim. Msza św. w Lourdes. W godzinach późno-popołudniowych
przejazd wzdłuż północnych zboczy Pirenejów w kierunku Carcassonne. Kolacja i nocleg.

Dzień 5
Po śniadaniu przejazd do doskonale odrestaurowanego C ar c as s o n n e  - jednego z najciekawszych miast
średniowiecznych, zwiedzanie miasta, które dawniej było siedzibą Katarów. Kolacja i nocleg w południowo-wschodniej
Francji.

Dzień 6
Po śniadaniu nawiedzenie wspaniałego alpejskiego sanktuarium La Salette. Potem zjazd w dolinę Rodanu i nawiedzenie
Ars – miejsca, gdzie przez wiele posługę proboszcza pełnił św. Jan Maria Vianney, Msza św. Przejazd do Paray-le-
Monial i nawiedzenie romańskiej bazyliki, której fundatorem był opat Cluny – Odilon. To także sanktuarium dwóch
świętych: św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz św. Klaudiusza de la Colombière.
Przejazd na kolację i nocleg w północnej Burgundii.
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Dzień 7
Przejazd z Paray-le-Monial do Paryża, rozpoczęcie zwiedzania: Montmartre: Bazylika Sacre Coeur, Place du Tertre, uliczka
Lepic z mieszkaniem Van Gogha, Plac Pigalle, Moulin Rouge, Plac Clichy. Przejazd do hotelu w okolicach Paryża, nocleg.

Dzień 8
Po śniadaniu wyjazd na cd. zwiedzania Paryża: rue du Bac ze słynną Kaplicą Cudownego Medalika, gdzie w 1830 roku
Matka Boża objawiła się Katarzynie Labure. Msza Święta przy grobie Katarzyny. Następnie katedra Notre Dame, Dzielnica
Łacińska z Panteonem, Pont Neuf – najstarszy most Paryża, zabudowania Luwru, Ogrody Tulerie, Plac Concorde, Pola
Elizejskie – najpiękniejsza aleja świata, Łuk Triumfalny. Rejs po Sekwanie ze wspaniałymi widokami na miasto i Wieżę
Eiffla. Kolacja i nocleg.

Dzień 9
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Beauvais, krótkie zwiedzanie miasta: katedra św. Piotra z najwyższym gotyckim
sklepieniem na świecie. Potem przejazd na lotnisko, odprawy i przelot do Polski. Lądowanie w Poznaniu o 23:30, w
Gdańsku o 22:35, we Wrocławiu o 23:20, w Krakowie o 23:30, w Katowicach o godz. 23:25, a w Warszawie-Modlin o
18:30. Zakończenie pielgrzymki do Francji.

Cena pielgrzymki do Francji zawiera:

przelot:
Warszawa Modlin – Paryż Beauvais  –  Warszawa Modlin z bagażem podręcznym:  40x20x25 cm, 
Poznań / Wrocław / Kraków / Katowice / Gdańsk - Paryż-CDG - Poznań / Wrocław / Kraków / Katowice /
Gdańsk (przelot z przesiadką w Niemczech) z bagażem podręcznym: 55x40x23 cm, max. 8 kg + druga sztuka
40x30x12 cm, 

przejazd na terenie Francji klimatyzowanym autobusem,
8 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2/3 osobowe z łazienkami,
8 śniadań oraz 8 kolacji,
opiekę duchową i Msze św.,
opiekę pilota wycieczek,
ubezpieczenie Standard NNW i KL w firmie Signal Iduna (KL 20 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 1 000 zł).

Cena nie zawiera:

ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (890 zł),
ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (20 kg z Modlina lub 23 kg z pozostałych lotnisk - 330 zł - możliwość
dokupienia bagażu tylko w momencie rezerwacji pielgrzymki),  
dla pielgrzymów z Modlina: ewentualnej dopłaty do dużego bagażu podręcznego (55x40x20 cm, max. 10 kg - 125 zł),
możliwość dodania bagażu tylko w momencie rezerwacji pielgrzymki do Francji, 
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł,
dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce do Francji, które musi być wykupione w
dniu podpisania umowy z BP Misja Travel oraz od dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów chorób przewlekłych, 
na realizację programu na miejscu, opłaty wjazdowe do miast, opłaty miejscowe i klimatyczne, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, napiwki oraz słuchawki tour audio guide - koszt 100 Euro
(płatne pilotowi), 
dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (110-190 zł / os. za lot w dwie strony,
zależnie od lotniska wylotu), 
napojów do kolacji. 

Uwagi:

aby uczestniczyć w pielgrzymce do Francji wystarczy dowód osobisty lub paszport, 
kolacje - ciepłe, 2- lub 3-daniowe, 
Francja jest krajem ok. dwukrotnie droższym od Polski, 
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