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Wspaniała trasa zarówno dla wierzących, 
jak i dla miłośników sztuki i przyrody.  



SZLAK MARYJNY
Szlak Maryjny to inna droga. Jest to podróż, która łączy ze sobą kulturę i wiarę, sztukę i 
duchowość, naturę i skupienie. Sanktuaria takie, jak Pilar, Torreciudad, Lourdes, Montserrat i 
Meritxell oferują program ciekawy zarówno dla pielgrzyma, który wyrusza z pobudek religijnych 
jak i dla turysty, którego przyciąga piękno artystyczne, architektoniczne i krajobrazowe świątyń 
i ich otoczenia. Pięć z najsłynniejszych europejskich sanktuariów Maryjnych oferuje różne 
sposoby zbliżenia się do Maryi, ukazując zespoły artystyczno-zabytkowe, jedyne w swoim 
rodzaju. Z tego powodu szklak ten odwiedzany jest zarówno przez wierzących jak i przez 
miłośników dziedzictwa kultury.

Szlak Maryjny to trasa, która jest promowana w ponad 150 krajach i przyjmuje ok 12 milionów pielgrzymów 
w pięciu sanktuariach, co pokazuje jej wielką atrakcyjność kulturalną, religijną i turystyczną



Rodzaj świątyni: miejska, barok aragoński - Lokalizacja: Saragossa (Hiszpania) - Wstęp wolny
Godziny otwarcia: otwarte we wszystkie dni od poniedziałku do soboty od 6:45 do 20:30 i niedziele od 6: 45 do 21:30
Pod wezwaniem: Ntra. Sra. del Pilar - Kontakt: cabildo@cabildodezaragoza.org – Tel. (+34) 976 29 95 64

El Pilar
Na brzegach rzeki Ebro wznosi się Bazylika Pilar, jedna z najważniejszych świątyń świata 
katolickiego. Zwiedzenie tego miejskiego sanktuarium, zlokalizowanego w samym centrum 
Saragossy jest po prostu koniecznością. Wieże i kopuły bazyliki tworzą jej niepowtarzalna 
bryłę zewnętrzną, widoczną z każdego punktu miasta. Mata Boska z Pilar, patronka świata 
hiszpańskiego jest każdego roku czczona przez miliony pielgrzymów.

PIERWSZA ŚWIATYNIA NA ŚWIECIE POŚWIĘCONA MARYI
Według tradycji “w nocy dnia 2 stycznia roku 40 Panna Święta przybyła osobiście do Saragossy” 



Torreciudad

Rodzaj świątyni: górska, architektura religijna i współczesna - Lokalizacja: Torreciudad - Huesca (Hiszpania) - Wstęp wolny
Godziny otwarcia: lipiec i sierpień, od 10 do 20:30 – od maja do października od 10 do 19:30 – od listopada do kwietnia w soboty i niedziele od 10 do 
19 i od poniedziałku do piątku od 10 do 14 i od 16 do 18 – Pod wezwaniem: Ntra. Sra.  De Torreciudad -Kontakt: info@torreciudad.org 
Tel. (+34) 974 30 40 25  www.torreciudad.org

Sanktuarium Torreciudad znajduje się w prowincji Huesca, niedaleko miasta Barbasto, 
pośrodku pięknego otoczenia krajobrazowego. Przynależące do obszaru Ribagorza 
aragońska, graniczy z dwoma innymi ważnymi regionami: Somontano i Sobrarbe. Ta 
nowoczesna świątynia jest miejscem spotkań tysięcy rodzin i grup i jednym z najczęściej 
odwiedzanych miejsc Pirenejów Aragońskich. 

RADOŚĆ Z ODNOWY WEWNĘTRZNEJ
W Torreciudad, od ponad 10 wieków Matka Boska zwraca pielgrzymom utraconą radość



Lourdes

Rodzaj świątyni: miejska/górska, architektura religijna z końca XIX wieku - Lokalizacja: Lourdes (Francja) – Wstęp wolny
Godziny otwarcia: otwarte we wszystkie dni od 5:30 do 00:00  - Pod wezwaniem: Ntra. Sra.  De Lourdes
Kontakt: saccueil@lourdes-france.com - Tel. (00) (+33) 5 62 42 20 08 - www.lourdes-france.org

Lourdes to jednocześnie miejsce kosmopolityczne jak i uniwersalne sanktuarium.  Uznawane 
jest za najważniejszy cel pielgrzymek Maryjnych na świecie, bowiem pielgrzymi i odwiedzający 
przybywają do Lourdes ze wszystkich kontynentów. Każdego roku ponad 6 milionów osób 
przybywa do groty Massabielle w poszukiwaniu ukojenia i nadziei.

ZNAKI LOURDES
Woda-symbol oczyszczenia, Skała – miejsce objawień, Światło - symbol wiary i nadziei



ETAPY SZLAKU MARYJNEGO
Istnieje wiele możliwości poruszania się na szklaku Maryjnym.  Poniżej przedstawiamy najważniejsze etapy, aby 
przemieszczać się pomiędzy jednym a drugim sanktuarium i dodatkowo poznawać różne regiony i ich atrakcje. 
Poniższe trasy można realizować również w odwrotnym kierunku.

EL PILAR-TORRECIUDAD
Miedzy aragońskimi sanktuariami

Odległość: 150 km.
Przybliżony czas: 1’40 godz.
Trasa:
Saragossa-Huesca-Barbastro-Torreciudad

EL PILAR-LOURDES (przez Jaca)
Przemierzając Pireneje aragońskie

Odległość: 260 km.
Przybliżony czas.: 3’40 godz.
Trasa:
Saragossa-Huesca-Jaca-Canfranc-Somport-Lourdes

TORRECIUDAD-LOURDES
Odkrywając początki

Odległość: 200 km.
Przybliżony czas.: 3 godz.
Trasa:
Torreciudad-Ainsa-Bielsa/Aragnouet-Tarbes-Lourdes

LOURDES-MERITXELL
Bratnie sanktuaria

Odległość: 270 km.
Przybliżony czas.: 3’45 godz.
Trasa:
Lourdes-Tarbes-Capvern-Foix-Pas de la Casa-Meritxell

MERITXELL-MONTSERRAT
Słodkie ‘M’

Odległość: 170 km.
Przybliżony czas.: 2’35 godz.
Trasa:
Księstwo Andory-La Seu d’Urgell-Puigreig-Montserrat

MONTSERRAT-EL PILAR
Przez dorzecze Ebro

Odległość: 265 km.
Przybliżony czas.: 2’45 godz.
Trasa:
Montserrat-Tárrega-Lérida-Saragossa
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Montserrat
Zakotwiczony w sercu najbardziej symbolicznej góry Katalonii, w odległości 60 km od Barcelony 
Montserrat wygląda jak otwarta przestrzeń, oczekująca na każdego, kto chce ją zwiedzić –bez 
względu na to czy jest pielgrzymem czy też przybywa w innym celu. Mnisi benedyktyńscy, 
którzy mieszkają w klasztorze, opiekują się sie wizerunkiem Maryi, troszczą się o podróżnych i 
zachowują kulturę i sztukę tego miejsca.

Rodzaj świątyni: górska - Lokalizacja: Montserrat-Barcelona (Hiszpania)
Godziny otwarcia: we wszystkie dni od 7:30 do 20 – Pod wezwaniem: Virgen de  Montserrat
Kontakt: informacio@larsa-montserrat.com - Tel. (+34) 93 877 77 77 - www.abadiamontserrat.net - www.montserratvisita.com

SANKTUARIUM, KLASZTOR I GÓRY
Montserrat to Sanktuarium, ale jednocześnie klasztor z tysiącletnią historią oraz park krajobrazowy



Meritxell
Pośrodku księstwa, otoczone przyrodą i przepięknymi pejzażami znajduje się Sanktuarium 
Meritxell -symbol uwielbienia całego narodu. Kościół sanktuarium, uhonorowany tytułem 
Bazyliki Mniejszej przez papieża Franciszka jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc 
w Andorze.

Rodzaj świątyni: górska, architektura religijna z końca wieku XX – Lokalizacja: Canillo (Księstwo Andory) Wstęp wolny
Godziny otwarcia: Otwarte we wszystkie dni oprócz wtorków od 9 do 13 i od 15 do 19 – Pod wezwaniem: Ntra. Sra. De Meritxell
Kontakt: pastoral@santuariodemeritxell.com – Tel. (+00) 376 851 253 - www.santuariodemeritxell.com

 ZESPÓŁ HISTRYCZNY MERITXELL
Zespół historyczny Meritxell (nowe i stare sanktuarium) jest zaliczany do miejsc o szczególnej wartości 
dla kultury



MIEJSCA, KTÓRE KONIECZNIE TRZEBA ZOBACZYĆ NA 
SZLAKU MARYJNYM

SARAGOSSA
Katedra Seo • Goya • Pałac La Aljafería • Cesaraugusta rzymska

Przebycie Szlaku Maryjnego pozwala, oprócz poznania 
pięciu ważnych miejsc duchowych, na odkrycie terenów 
o bogatym dziedzictwie artystycznym, kulturowym 
i przyrodniczym, co jeszcze bardziej upiększa 
doświadczenie podróżnika. Wiele atrakcji artystycznych, 

przyrodniczych i rekreacyjnych, które można zwiedzać na 
różnych etapach w postaci katedr, zamków, klasztorów, 
kościołów, parków krajobrazowych, pięknych widoków, 
restauracji, winiarni czy muzeów sprawiają, że ta trasa 
jest celem o wysokiej wartości turystycznej i kulturalnej.

TORRECIUDAD  
Zamek Loarre • Barbastro, Alquézar i Somontano • Graus i Ribagorza • Aínsa i Sobrarbe • Park Narodowy Ordesa

Poniżej przedstawiamy listę “MIEJSC NIEZBĘDNYCH”, których nie można pominąć w czasie wizyty.



MONTSERRAT
Escolanía • Park krajobrazowy Montserrat • Kolejka linowa • Spacery z przewodnikiem • Muzeum

LOURDES
Zamek • Szczyt Jer • Park Narodowy Pirenejów Francuskich • Jaskinie Bhétarram

ANDORA
Sztuka romańska • Mapa romańska Santa Coloma • Dom la Vall • Krajobrazy i przyroda • Czas wolny i relaks



Biuro Promocji
Tel. (+34) 976 79 42 25
info@rutamariana.com

www.rutamariana.com
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