
 
PROGRAM PIELGRZYMKI 

 

I DZIEŃ – WARSZAWA  
Zbiórka na dworcu kolejowym w Warszawie w godzinach wieczornych. 

Zajmowanie miejsc w przedziałach. Odjazd pociągu. Nocleg w pociągu. 

 

II DZIEŃ – WARSZAWA – LOURDES  

Całodzienny przejazd pociągiem przez kraje tranzytowe. Nocleg w pociągu. 

 

III DZIEŃ – LOURDES 

Dojazd do Lourdes. Przejazd do Domu Pielgrzyma. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

IV DZIEŃ – LOURDES   

Śniadanie. Nawiedzenie Sanktuarium – Grota Massabielle, Krypta, Bazylika Niepokalanego 

Poczęcia, Bazylika Różańcowa, podziemna Bazylika św. Piusa X, Kościół św. Bernadetty.  

Czas na kąpiel w basenach z wodą z cudownego źródełka. Czas na indywidualną modlitwę. 

Uczestnictwo w popołudniowej procesji Eucharystycznej i wieczornej procesji Różańcowej. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

   

V DZIEŃ – LOURDES  

Śniadanie. Zwiedzanie miejsc związanych z życiem św. Bernadetty Soubirous: młyn Boly – 

miejsce narodzin Świętej, Le Cachot (Loch) – miejsce zamieszkania rodziny Soubirous w 

czasie pierwszych objawień, kościół parafialny, muzeum św. Bernadetty. Czas na indywidu-

alną modlitwę. Uczestnictwo w popołudniowej procesji Eucharystycznej i wieczornej procesji 

Różańcowej. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

VI DZIEŃ – LOURDES 

Śniadanie. Droga Krzyżowa oraz czas na indywidualną modlitwę. Po południu przejazd na 

dworzec kolejowy w Lourdes. Zajmowanie miejsc w przedziałach. Odjazd pociągu. Nocleg w 

pociągu. 

 

VII DZIEŃ – LOURDES – WARSZAWA  

Całodzienny przejazd pociągiem przez kraje tranzytowe. Nocleg w pociągu. 

 

VIII DZIEŃ – WARSZAWA 

Przyjazd na dworzec kolejowy w Warszawie. Zakończenie pielgrzymki. 

 

 

CENA: 

 

2090 PLN + 150 EUR 



 

 

 

 CENA ZAWIERA: 

- przejazd pociągiem na trasie Warszawa – Lourdes – Warszawa (wagony sypialne, przedzia-

ły trzyosobowe)  

- 3 noclegi w Lourdes – Dom Pielgrzyma Accueil Notre Dame na terenie Sanktuarium (poko-

je 2,3,6-osobowe z łazienkami) 

- wyżywienie w Lourdes (3 śniadania i 3 obiadokolacje) 

- pakiet żywnościowy na drogę powrotną 

- transfery autokarem w Lourdes: dworzec kolejowy – Dom Pielgrzyma – dworzec kolejowy  

- opiekę pilota 

- opiekę duchową kapłana 

- ubezpieczenie KL i NNW (zawiera doubezpieczenie od chorób przewlekłych)  

   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania oraz przy-

działu miejsc w pociągu i Domu Pielgrzyma 

 

Zapraszamy osoby starsze, i te, którym niepełnosprawność lub choroba unie-

możliwia wyjazd na zwykłą pielgrzymkę samolotem lub autokarem. Organizato-

rzy zapewniają m.in. przejazd pociągiem z wagonami sypialnymi (przedziały 

trzyosobowe). W czasie podróży udział w modlitwach, nabożeństwach, Mszy 

św. (osobiście lub za pośrednictwem nagłośnienia).Opiekunowie niesamodziel-

nych chorych mają 50% zniżki. Zapisy:  

Dariusz Sajak – 509-231-943; Ks. Grzegorz Wójcik (junior) – 606-246-866. 

                                                   Ks. Grzegorz Wójcik (junior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


