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„LOURDES-BARCELONA” 
LOURDES-COSTA BRAVA-BARCELONA-MONTSERRAT (6/7 DNI) 

 

1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki o ustalonej godzinie; transfer na lotnisko w Berlinie; przelot 

do Tuluzy we Francji i przejazd autokarem do LOURDES; transfer do hotelu, złożenie 

bagaży lub bezpośrednie zakwaterowanie w pokojach; dla chętnych wieczorny spacer do 

Sanktuarium -  jednym z najważniejszych miejsc kultu NMP na świecie: modlitwa i 

zwiedzanie; obiadokolacja i nocleg; 

2 dzień 

Śniadanie; całodzienny pobyt w LOURDES: zwiedzanie CITE RELIGUESE (Bazylika 

Różańcowa i Niepokalanego Poczęcia, Grota Objawień, Droga Krzyżowa, Bazylika Piusa X), 

czas wolny lub zwiedzanie miasta (Zamek i Muzeum Pirenejskie, Dom Św. Bernadetty), 

obiadokolacja; wieczorna procesja świec; (fakultatywnie wycieczka w Pireneje do malowniczej kotliny górskiej: CIRQUE DE 

GAVARNIE - płatna dodatkowo); powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

3 dzień 

Śniadanie; wykwaterowanie z pokoi, rano dalszy pobyt w LOURDES; we wczesnych godzinach popołudniowych wyjazd z Lourdes i 

przejazd w kierunku Katalonii; w godzinach wieczornych przyjazd na COSTA BRAVA; obiadokolacja i nocleg; 

4 dzień 

Śniadanie; przejazd krętą widokową drogą do sanktuarium Katalonii w MONTSERRAT – zwiedzanie klasztoru z posągiem Czarnej 

Madonny; przejazd do BARCELONY: Kościół Sagrada Familia, Park Guell (część niepłatna) z architekturą Gaudiego; Plac i Pomnik 

Kolumba i najsłynniejsza ulica Rambla; stare miasto z Placem Królewskim i Katedrą Św. Eulalii; tereny wystawowe z Placem 

Hiszpańskim i Pałacem Narodowym; stadion piłkarski Camp Nou (płatny dodatkowo); powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

obiadokolacja; 

5 dzień 

Śniadanie: przejazd autokarem (lub rejs stateczkiem) do urokliwej TOSSA DE MAR i spacer po ruinach twierdzy na wzgórzu 

oraz wąskich uliczkach dawnej wioski rybackiej; przejazd do średniowiecznego miasta GIRONA, spacer malowniczymi uliczkami 

starego miasta ze Starą Bramą, Katedrą, fortyfikacjami i Dzielnicą Żydowską; powrót do hotelu i obiadokolacja; dla chętnych 

wieczorne pokazy tańca flamenco; nocleg; 

6/7 dzień 

Śniadanie lub pakiety śniadaniowe; w zależności od godzin wylotu: pobyt w jednej z miejscowości na Costa Brava/Mareseme lub 

bardzo wczesny wyjazd i transfer na lotnisko w Katalonii; przelot do Berlina; powrót na miejsce zbiórki o ustalonej godzinie;  

 

 

Cena brutto obejmuje: 

- przeloty samolotem na trasie Berlin-Tuluza i Katalonia-Berlin 

- transfer autokarem lub busem na lotnisko 

- przejazd komfortowym autokarem we Francji i w Hiszpanii 

- 5 noclegów wg programu w hotelach klasy turystycznej ** lub *** (pokoje 

2,3-os. z łazienkami) 

- posiłki wg programu 

- opieka pilota  

- ubezpieczenie KL i NNW 

- podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do 

obiadokolacji. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie 

oprowadza po muzeach. 
 


