
 

 
 
 

 

 

Odwiedzamy w czasie jednej trasy ważne s
Torreciudad (Huesca), Montserrat 

Możliwość poznania 3 krajów 
Pirenejów)i jej niezwykłych kościołów romańskich, urokliwych miasteczek, dziedzictw

religijnego; zabytkowych miast

 
Sugerowany program: 
 
Dzień 1º.- POLSKA / Barcelonie

Transfer z lotniska do hotelu. Jeśli 

bazyliki Sagrada Familia (z wejściem). Zakwaterowanie

 

Dzień 2º.- Barcelonie / Montserrat

Jeśli poprzedniego dnia nie udało się tego zrobić, rano zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem. Następnie wyjazd 

Zakwaterowanie w Montserrat.

 

Dzień 3º.- Montserrat / Księstwo Andory

Wyjazd do Księstwa Andory. Przybycie i wizyta w 

wycieczka z przewodnikiem po Andorze (architektura romańska, historia, 

Zakwaterowanie w hotelu. 

 

Dzień 4º.- K. Andory / Lourdes

Wyjazd do Lourdes. Przyjazd do hotelu i czas na 

uczestnictwo w uroczystościach i wydarzeniach 

ProcesjaNajświętszego Sakramentu, Procesja Maryjna 

 

Dzień 5º.-  Lourdes (śniadanie, obiad i kolacja

Cały dzień w Lourdes. Opcjonalnie, wycieczka do jaskiń w Betharram. Zakwaterowanie

 

Dzień 6º.- Lourdes / Torreciudad

Wyjazd do sanktuarium w Torreciudad

przewodnikiem. Następnie przejazd do 

Alquézaru. Zakwaterowanie.

 

 

 

 

  

Szlak Maryjny 
8 dni – 7 nocy 

 
y w czasie jednej trasy ważne sanktuaria Maryjne: Pilar

Montserrat (Barcelona), Lourdes (Francja), 
Andory) 

 
krajów i miejsc takich jak Sagrada Familia

i jej niezwykłych kościołów romańskich, urokliwych miasteczek, dziedzictw
zabytkowych miasttakich jakBarcelona i Sarago

 

arcelonie 

nsfer z lotniska do hotelu. Jeśli starczy czasu, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, w tym 

Sagrada Familia (z wejściem). Zakwaterowanie w hotelu. 

ontserrat - 62 km., 1 godzina- (śniadanie i kolacja

Jeśli poprzedniego dnia nie udało się tego zrobić, rano zwiedzanie miasta z 

wyjazd doSanktuarium Montserrati czas na jego 

Montserrat. 

Księstwo Andory– 170 km., 2’35 godz. - (śniadanie, obiad i kolacja

Wyjazd do Księstwa Andory. Przybycie i wizyta w Sanktuarium Meritxell

wycieczka z przewodnikiem po Andorze (architektura romańska, historia, 

ourdes– 270 km., 3’45 godz. - (śniadanie, obiad i kolacja

Wyjazd do Lourdes. Przyjazd do hotelu i czas na zwiedzanieSanktuari

uczestnictwo w uroczystościach i wydarzeniach takich jak: różaniec i m

Sakramentu, Procesja Maryjna z pochodniami

śniadanie, obiad i kolacja) 

Cały dzień w Lourdes. Opcjonalnie, wycieczka do jaskiń w Betharram. Zakwaterowanie

orreciudad – 200 km., 3 godz. - (śniadanie, obiad i kolacja

Torreciudadi jego zwiedzanie:powitanie grupy i 

Następnie przejazd do Barbastro.Po południu zwiedzanie

. 

Maryjne: Pilar (Saragossa), 
, Meritxell (Księstwo 

Sagrada Familia, Andora(kraina 
i jej niezwykłych kościołów romańskich, urokliwych miasteczek, dziedzictwa 

aragossa. 

z przewodnikiem, w tym 

śniadanie i kolacja) 

Jeśli poprzedniego dnia nie udało się tego zrobić, rano zwiedzanie miasta z 

i czas na jego zwiedzenie. 

śniadanie, obiad i kolacja) 

Meritxell. Po południu 

wycieczka z przewodnikiem po Andorze (architektura romańska, historia, krajobrazy...). 

śniadanie, obiad i kolacja) 

tuarium w Lourdesoraz 

różaniec i msza w Grocie, 

z pochodniami…Zakwaterowanie. 

Cały dzień w Lourdes. Opcjonalnie, wycieczka do jaskiń w Betharram. Zakwaterowanie. 

śniadanie, obiad i kolacja) 

powitanie grupy i zwiedzanie z 

zwiedzanie z przewodnikiem 



   

Dzień 7º.- Barbastro / Saragossa– 125 km., 1’25 godz. - (śniadanie, obiad i kolacja) 

Zwiedzanie z przewodnikiem Katedry i Muzeum Diecezjalnego w Barbastro. Wyjazd do 

Saragossy.Po południu zwiedzanie Sanktuarium Pilar, jednej z najważniejszych świątyń 

świata katolickiego zlokalizowanej w centrum miasta, na brzegu rzeki 

Ebro.Zakwaterowanie w hotelu. 

 

Dzień 8º.- Saragossa/ Barcelonie / POLSKA  

O wyznaczonej godzinie, przejazd na lotnisko i koniec opieki z naszej strony. 

 

 

 

 


