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Lourdes
po drodze zwiedzanie Carcassonne, �redniowieczno zabytkowe
DZIE� 1 - 15.07.12

nne stanowi
w Europie
o godz. �redniowieczny
19:00. Przejazd nocnykompleks
przez Niemcy, Francj�.
Wyjazd znajwi�kszy
Wroc�awia ul. Dawida

DZIE� 2 - 16.07.12
es . Obiadokolacja
(2) i nocleg (2). Udzia� w wieczornej procesji �wiat�a.
Przyjazd do Ars w godz. po�udniowych. Pobyt w Ars – miejsce �ycia i dzia�alno�ci �w. Jana Vianney – proboszcza w Ars.

Przyjazd do Ars w godz. po�udniowych. Pobyt w Ars – miejsce �ycia i dzia�alno�ci �w. Jana Vianney – proboszcza w Ars.
Obiadokolacja(1) . Nocleg (1)
DZIE� 3 -z17.07.12
s. Zapoznanie
przes�aniem Matki Bo�ej Niepokalanie Pocz�tej oraz z
Wczesny
Przejazd
po drodze zwiedzanie Carcassonne, �redniowieczno zabytkowe miasto.
�niadanie.(1)
�wi�ta.Zabytkowa
Obiadokolacja
(3)wyjazd.
i nocleg
(3) do
w Lourdes
Lourdes.
architektura Carcassonne stanowi najwi�kszy w Europie �redniowieczny kompleks urbanistyczny nast�pnie
przejazd do Lourdes. Obiadokolacja (2) i nocleg (2). Udzia� w wieczornej procesji �wiat�a.
4 - 18.07.12przez Burgos. Zwiedzanie katedry na szlaku �w. Jakuba,
DZIE�
ntiago de
Compostela
(2). Ca�odzienny
pobyt
Zapoznanie
z przes�aniem Matki Bo�ej Niepokalanie Pocz�tej oraz z �yciem
�niadanie
anii. Obiadokolacja
(4), nocleg
(4)wwLourdes.
Santiago
de Compostela.
i dzia�alno�ci� �w. Bernadety. Msza �wi�ta. Obiadokolacja (3) i nocleg (3) w Lourdes.
DZIE� 5 - 19.07.12
(3).Jakuba
Wcze�nie
wyjazd do ponad
Santiago100km.
de Compostela
przez Burgos.
Zwiedzanie katedry na szlaku �w. Jakuba,
em na �niadanie
szlak �w.
dorano
odleg�o�ci
I ca�odzienna,
piesza
i
grobu
Cyda
–
bohatera
narodowego
Hiszpanii.
Obiadokolacja
(4),
nocleg
(4)
w
okarem na obiadokolacj� (5) i nocleg (5) do Santiago de Compostela Santiago de Compostela.
DZIE� 6 - 20.07.12
Msza �wi�ta, �niadanie (4), wyjazd autokarem na szlak �w. Jakuba do odleg�o�ci ponad 100km. I ca�odzienna, piesza
kierunkui ca�odzienna,
Santiago. Powrót
autokarem
na obiadokolacj�
(5) i nocleg
(5) do Santiago de Compostela
w�drówka
em na szlak
�w.wJakuba
piesza
w�drówka
w kierunku
Santiago.
7
21.07.12
DZIE�
cleg (6) do Santiago de Compostela
Msza �wi�ta, �niadanie (5), wyjazd autokarem na szlak �w. Jakuba i ca�odzienna, piesza w�drówka w kierunku Santiago.
Powrót autokarem na obiadokolacj� (6) i nocleg (6) do Santiago de Compostela
8 - Jakuba
22.07.12 i ca�odzienna, piesza w�drówka w kierunku Santiago.
DZIE��w.
em na szlak
�niadanie
(6), wyjazd autokarem na szlak �w. Jakuba i ca�odzienna, piesza w�drówka w kierunku Santiago.
Msza
�wi�ta,
cleg (7) do Santiago
de Compostela
Powrót autokarem na obiadokolacj� (7) i nocleg (7) do Santiago de Compostela
DZIE� 9 - 23.07.12
Msza �wi�ta, �niadanie (7), wyjazd autokarem na szlak �w. Jakuba i ca�odzienna, piesza w�drówka w kierunku Santiago.
Powrót autokarem na obiadokolacj� (8) i nocleg (8) do Santiago de Compostela
DZIE� 10 - 24.07.12
Msza �wi�ta, �niadanie (8), wyjazd autokarem na szlak �w. Jakuba. Piesze wej�cie do Santiago de Compostela. Pok�on przed
Jakuba Aposto�a. Odbiór
legitymacji pielgrzyma. Po po�udniu wyjazd na przyl�dek Finisterre – najdalej
relikwi�
IURO �w.
URYSTYCZNO
IELGRZYMKOWE
wysuni�ty kraniec Ziemi, do którego dotar� Aposto� w czasach kiedy �y� i naucza�. Obiadokolacja (9) i nocleg (9) w Santiago
Wroc�aw;de Compostela.
DZIE� 11 - 25.07.12
NrUdzia�
kontawPKO
BP 50
1020
5242Odpustowej
0000 2002u0022
4022 Przejazd nad morze – pla�a.. Obiadokolacja (10)
uroczystej
Mszy
�wi�tej
�w. Jakuba.
�niadanie (9).
info@alfa-tur.pl
pl
i nocleg (10) w Santiago
de Compostela.
DZIE� 12 - 26.07.12
�niadanie (10). Przejazd do Leon. Zwiedzanie Katedry na szlaku �w. Jakuba. Przejazd na obiadokolacj� (11) i nocleg (11)
w okolicy Saragossy.
DZIE� 13 - 27.07.12
�niadanie (11). Zwiedzanie Saragossy: katedry �w. Zbawiciela – wej�cie p�atne, oraz nawiedzenia Sanktuarium Matki Bo�ej
de Pilar – miejsce objawienia Matki Bo�ej �w. Jakubowi Aposto�owi – Msza �wi�ta. Przejazd na Montserrat – Sanktuarium
Matki Bo�ej Patronki Katalonii. Przejazd na nocleg (12) w okolicy Barcelony. Obiadokolacja (12).
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

DZIE� 14 - 28.07.12
�niadanie (12). Przejazd do Barcelony – zwiedzanie miasta katedra �w. Eulalii, kolumny Krzysztofa Kolumba, budowle
zaprojektowane przez A. Gaudiego- szczególnie Sagrada Familia. Zwiedzanie wn�trz /ok. 12euro/ Msza �w. oraz Manresa(tutaj �w. Ignacy Loyola napisa� s�ynne �wiczenia Duchowne). Obiadokolacja (13) i nocleg (13) w okolicy Barcelony.
DZIE� 15 – 29.07.12
�niadanie (13). Ca�odzienny odpoczynek na pla�y Costa Brava. Nocleg (14) i obiadokolacja (14) w okolicy Barcelony.
DZIE� 16 - 30.07.12
�niadanie (14). Wczesny wyjazd w kierunku Polski. Po trasie zwiedzanie Avignon. Przejazd do Lyonu. Nocleg (15) (hotel
Formu�a 1). Obiadokolacja we w�asnym zakresie. Wieczorne zwiedzanie miasta.
DZIE� 17 – 31.07.12
�niadanie (15). Nawiedzenie Bazyliki w Lyon - Msza �w. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Przejazd do Polski. Wy�ywienie
we w�asnym zakresie, przyjazd do Polski w pó�nych godzinach wieczornych. Zako�czenie pielgrzymki.

15-31.07.2012

�WIADCZENIA W CENIE WYJAZDU:
• Transport autokarem klimatyzowanym, komfortowym (lotnicze siedzenia, barek, video)
• 15 �niada� i 14 obiadokolacji
• 15 noclegów w hotelach 3* i domach pielgrzyma
PIESZO
I AUTOKAREM DO �W JAKUBA
LOURDES
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie KL, NNW, baga�
• NOWO��! UBEZPIECZENIE OD CHORÓB PRZEWLEK�YCH W CENIE!

.

+

990Z� + 599EURO

+ BARCELONA

Dodatkowo p�atne: bilety wst�pu, miejscowi przewodnicy, parkingi, op�aty w Sanktuariach – ogó�em 35 – 45 euro

DZIE� 1 - 15.07.12
Wyjazd z Wroc�awia ul. Dawida o godz. 19:00. Przejazd nocny przez Niemcy, Francj�.
DZIE� 2 - 16.07.12
Droga
nazywana
cz�stoPobyt
tak�e
Camino
de Santiago
szlak pielgrzymkowy
do
Przyjazd�w.
do Jakuba,
Ars w godz.
po�udniowych.
w po
Arshiszpa�sku
– miejsce �ycia
i dzia�alno�ci
�w. Jana–Vianney
– proboszcza w Ars.
Obiadokolacja(1)
.
Nocleg
(1)
katedry w Santiago de Compostela w Galicji w pó�nocno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, znajduje si�
3 - Jakuba
17.07.12Wi�kszego Aposto�a. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mog� dotrze� do celu
DZIE��w.
cia�o
�niadanie.(1) Wczesny wyjazd. Przejazd do Lourdes po drodze zwiedzanie Carcassonne, �redniowieczno zabytkowe miasto.
jednym
z wielu
szlaków.
Zabytkowa
architektura
Carcassonne stanowi najwi�kszy w Europie �redniowieczny kompleks urbanistyczny nast�pnie
Papie�
Pawe� II
by� w Santiago
dwukrotnie
- wwroku
1982, procesji
kiedy to�wiat�a.
og�osi� Akt Europejski oraz w
przejazdJan
do Lourdes.
Obiadokolacja
(2) i nocleg
(2). Udzia�
wieczornej
1989r.,
przyby� do grobu Aposto�a by spotka� si� z m�odzie��.
- 18.07.12
DZIE� 4gdy
�niadaniejest
(2).wypowied�
Ca�odziennyPapie�a
pobyt w Lourdes.
z przes�aniem Matki Bo�ej Niepokalanie Pocz�tej oraz z �yciem
S�ynna
Polaka Zapoznanie
z tego dokumentu:
i dzia�alno�ci� �w. Bernadety. Msza �wi�ta. Obiadokolacja (3) i nocleg (3) w Lourdes.
DZIE� 5 - 19.07.12
Ja, Jan(3).
Pawe�,
syn
polskiego
narodude(…)
ja, biskup
RzymuZwiedzanie
i pasterzkatedry
Ko�cio�a
powszechnego,
�niadanie
Wcze�nie
rano
wyjazd do Santiago
Compostela
przez Burgos.
na szlaku
�w. Jakuba,
Cyda –kieruj�
bohatera narodowego
Obiadokolacja
(4), nocleg
(4) mi�o�ci:
w Santiago Odnajd�
de Compostela.
zi grobu
Santiago
do ciebie,Hiszpanii.
stara Europo,
wo�anie
pe�ne
siebie sam�! B�d�
DZIE� 6 - 20.07.12
sob�!
Odkryj swoje pocz�tki. Tchnij �ycie w swoje korzenie.
Msza �wi�ta, �niadanie (4), wyjazd autokarem na szlak �w. Jakuba do odleg�o�ci ponad 100km. I ca�odzienna, piesza
w�drówka w kierunku Santiago. Powrót autokarem na obiadokolacj� (5) i nocleg (5) do Santiago de Compostela
DZIE� 7 - 21.07.12
Msza �wi�ta, �niadanie (5), wyjazd autokarem na szlak �w. Jakuba i ca�odzienna, piesza w�drówka w kierunku Santiago.
Powrót autokarem na obiadokolacj� (6) i nocleg (6) do Santiago de Compostela
DZIE� 8 - 22.07.12
ZAPRASZAMY
NA INNE
TRASY:
na szlak �w. Jakuba
i ca�odzienna,
piesza w�drówka w kierunku Santiago.
Msza �wi�ta, �niadanie (6), wyjazd autokarem
Powrót autokarem na obiadokolacj� (7) i nocleg (7) do Santiago de Compostela
MEDUGORJE
+ 6 dni wypoczynku nad ADRIATYKIEM
DZIE� 9 - 23.07.12
Msza �wi�ta, �niadanie (7), wyjazd autokarem na szlak �w. Jakuba i ca�odzienna, piesza w�drówka w kierunku Santiago.
Powrót autokarem na obiadokolacj� (8) i nocleg (8) do Santiago de Compostela
DZIE� 10 - 24.07.12
MEDUGORJE
– Festiwal M�odych
Msza �wi�ta, �niadanie (8), wyjazd autokarem na szlak �w. Jakuba. Piesze wej�cie do Santiago de Compostela. Pok�on przed
relikwi� �w. Jakuba Aposto�a. Odbiór legitymacji pielgrzyma. Po po�udniu wyjazd na przyl�dek Finisterre – najdalej
wysuni�ty kraniec Ziemi, do którego dotar� Aposto� w czasach kiedy �y� i naucza�. Obiadokolacja (9) i nocleg (9) w Santiago
de Compostela. �WI�TA
ZIEMIA
DZIE� 11 - 25.07.12
�niadanie (9). Udzia� w uroczystej Mszy �wi�tej Odpustowej u �w. Jakuba. Przejazd nad morze – pla�a.. Obiadokolacja (10)
i nocleg (10) w Santiago de Compostela.
12 - 26.07.12
DZIE�
W�OCHY
Rzym – Manoppello – O.Pio - Asy�
�niadanie (10). Przejazd do Leon. Zwiedzanie Katedry na szlaku �w. Jakuba. Przejazd na obiadokolacj� (11) i nocleg (11)
w okolicy Saragossy.
DZIE� 13 - 27.07.12
�niadanie (11). Zwiedzanie Saragossy:
katedry �w.w
Zbawiciela
– wej�cie p�atne, oraz nawiedzenia Sanktuarium Matki Bo�ej
KUBA-MEKSYK
z odpustem
GUADELUPE
de Pilar – miejsce objawienia Matki Bo�ej �w. Jakubowi Aposto�owi – Msza �wi�ta. Przejazd na Montserrat – Sanktuarium
Matki Bo�ej Patronki Katalonii. Przejazd na nocleg (12) w okolicy Barcelony. Obiadokolacja (12).

30.06 – 12.07.2012

595z� + 315 euro

31.07 – 09.08.2012

590z� + 195 euro

15.09 – 23.09.2012

1950z� + 480 usd

17-25.10.2012

595z� + 215 euro

01-16.12.2012

4850z� + 2100 usd
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