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PIELGRZYMKA DO FRANCJI 
 

LUKSEMBURG- REIMS- PARYŻ- LISIEUX- CAEN-  
MONT SAINT MICHEL- TOURS- STRASBOURG- MONACHIUM 

 

TERMIN: 07.07 – 15.07.2023 
 

 
PROGRAM RAMOWY: 

 

1 dzień- wyjazd w godzinach wieczornych. Nocny przejazd. 
 

2 dzień- w godzinach porannych przyjazd do LUKSEMBURGA. Przejazd przez Kirchberg- dzielnicę 

z licznymi instytucjami Unii Europejskiej. Następnie spacer po mieście, podczas którego 
zobaczymy: Plac Konstytucji, Katedrę NMP, Plac Wilhelma i Pałac Książęcy, Plac Armii, ulicę 
de la Corniche zwaną najpiękniejszym "balkonem" Europy oraz Casemates du Bock- barokowe 
umocnienia obronne wykute w skale. Po południu przejazd do REIMS. Zwiedzanie miasta, w którym 

powstała Francja, a zarazem stolicy najsłynniejszego regionu winiarskiego- SZAMPANII. Wizyta w 
„Katedrze Aniołów” z witrażami Marca Chagalla, kościół św. Remigiusza, Muzeum Pokoju- tzw. 
„muzeum kapitulacji” (muzeum urządzone w budynku dawnego technikum, w którym znajdował się 
sztab gen. Eisenhowera), plac du Parvis z pomnikiem Joanny D’arc, Wrota Marsa- łuk triumfalny z 
II/III w. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 

3 dzień- po śniadaniu przejazd do PARYŻA. Zwiedzanie: łuk triumfalny Arc de Triomphe. Spacer po 
Champs-Elysées- najsławniejszej arterii stolicy Francji. Dzielnica Łacińska, którą wypełniają 
studenckie księgarnie, kafejki, kina i kluby jazzowe oraz sławne uczelnie z Sorboną, Col lège de 
France. Tutaj znajduje się również Panteon- narodowe mauzoleum oraz Ogrody Luksemburskie. 
Następnie spacer po najstarszej części Paryża, wyspie Ile de la Cité,  Katedra Notre-Dame, Sainte 
Chapelle, Kaplica Cudownego Medalika, Pont Neuf- najstarszy zachowany most Paryża, Palais de 
Justice, Conciergerie, Centrum Pompidou. Następnie Pola Marsowe i Hotel des Invalides, który 
został ufundowany przez Ludwika XIV jako przytułek dla bezdomnych i kalekich weteranów wojny. 
Wizyta w kościele Dom des Invalides, w którego krypcie spoczywa Napoleon Bonaparte. W trakcie 
zwiedzania obiadokolacja w restauracji w centrum Paryża. Przejazd do hotelu na nocleg.  
 

4 dzień-  po śniadaniu dalsze zwiedzanie PARYŻA. Przejazd metrem na wzgórze Montmartre z 
imponującą Bazyliką Sacre Coeur, Placem du Tertre i Placem Pigalle z licznymi kabaretami, m.in. 
Moulin Rouge. Po południu rejs po Sekwanie. Dla chętnych wjazd na Wieżę Eiffla. Obiadokolacja w  
restauracji w centrum Paryża. Powrót do hotelu na nocleg 
 

5 dzień- po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do LISIEUX (150 rocznica urodzin św. Tereski)- 
miasta św. Teresy. Odwiedzimy tu najważniejsze miejsca związane ze świętą: Bazylikę św. Teresy, 
klasztor Karmelitek (Carmel), Katedrę św. Piotra z XII w., dom rodzinny. W miarę możliwości 
czasowych wizyta na zamku Saint-Germain-de-Livet. Następnie przejazd do CAEN- miasta, które  
upodobał sobie w XI w. Wilhelm Zdobywca i wraz z królową Matyldą ufundował tu kilka kościołów i 
klasztorów. Pomimo ogromnych zniszczeń podczas inwazji na Normandię w 1944 roku, wiele z nich 
przetrwało do dziś- n.p. Abbaye aux Dames z 1062r. To tu w 1083 r. pochowano królową Matyldę. Po 
renowacji w 1980 roku nie pełni już funkcji klasztoru, Abbaye aux Hommes z XI w. z kościołem St. 
Etienne, gdzie pochowano Wilhelma Zdobywcę. Ruiny kościoła św. Stefana z XI w., Kościół św. 
Piotra z XIII w.- ciekawe połączenie gotyku z renesansem. Przejazd w okolice miejscowości Coleville 
do OMAHA BEACH- miejsca walki aliantów z Niemcami w 1944 roku (tzw. D-Day). Wizyta na 
cmentarzu wojskowym. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  
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6 dzień- po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do  Sanktuarium MONT SAINT MICHEL- (wzgórze 
św. Michała) wpisanego na listę światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. To cudownie położony 
zamek i opactwo, którego początki sięgają VIII w., wybudowane w miejscu objawień św. Michała 
Archanioła. Najbardziej malowniczy zespół zabytkowy położony na stożkowej, skalistej wysepce- 
połączonej z lądem groblą.  Według legendy został tu pochowany w złotej trumnie i złotych butach 
sam Juliusz Cezar. Proponujemy zwiedzanie, spacer krętymi uliczkami oraz zwiedzanie dawnego 
klasztoru benedyktynów. Następnie przejazd do SAINT MALO, w którym zobaczymy klasztor z VI w., 
będący aż do XVIII w. siedzibą biskupstwa, Katedrę św. Wincenta z XII w., zamek z XIV w., ruiny 
klasztoru benedyktynów, mury obronne. Przejazd w okolice Tours na obiadokolacjęi nocleg. 
 

         
 

7 dzień- po śniadaniu zwiedzanie TOURS- miasta z przepiękną bazyliką. Zwiedzanie: zamek, 
Muzeum Sztuk Pięknych, katedra St. Gacien, bazylika Saint Martins, w której znajduje się grób św. 
Marcina. Następnie przejazd wzdłuż Doliny Loary, z widokiem na zamki. Po południu przyjazd do 
STRASBOURGA- siedziby Rady Europy, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. Spacer po historycznym centrum, wpisanym na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO: Katedra Notre Dame, pałac Rohan, dzielnica Petite France. Wieczorem 
przejazd do hotelu na kolację i nocleg. 
 

8 dzień- Po śniadaniu przejazd do MONACHIUM gdzie zobaczymy m.in.: Olimpiapark- miasteczko 
olimpijskie, gdzie w 1972 r. odbywały się Igrzyska Olimpijskie, gotycki kościół NMP, Marienplatz z 
gotyckim Ratuszem, Pałac Wittelsbachów, kościół św. Piotra. Czas wolny. Kolacja i wyjazd w drogę 
powrotną. Nocny przejazd. 
 

9 dzień- powrót do miejsca wyjazdu w godzinach porannych. 
 

Cena: 3.250 zł/ os. (DLA GRUPY MIN. 46 OSÓB) 
Cena: 3.400 zł/ os. (DLA GRUPY 40 - 45 OSÓB) 

+ 100€ na koszty programowe płatne pilotowi 

(bilety wstępu, przewodnicy, taksy klimatyczne, metro i rejs w Paryżu, audio guidy) 
 

Cena obejmuje:  
- ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w hotelach 2*/3*, pokoje 2 os. z łazienkami;  
- TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, mini barek, dvd, wc); 
- WYŻYWIENIE 2x dziennie: 7 śniadań, 8 obiadokolacji; 
- OPIEKĘ PILOTA,  OPIEKĘ KAPŁANA; 
- REZERWACJE MSZY ŚW. 
- UBEZPIECZENIE: KL (koszty leczenia), w tym CP (leczenie chorób przewlekłych) 20.000 Euro, NNW 

(następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15.000 zł, oraz bagaż 1.000 zł; 
- ŚPIEWNIK PIELGRZYMA; 
- SKŁADKĘ na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. 
 
Uwagi: 
- program wyjazdu jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot. 
- codziennie planowana jest Msza Św. 
- w Paryżu nie ruszamy autokaru- poruszamy się metrem. 
- cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji. 
- dopłata do pokoju 1- osobowego: 700 zł. 
- cennik biletów na Wieżę Eiffela: https://www.toureiffel.paris/fr/tarifs-horaires 
  Sugerujemy wcześniejszy zakup biletów aby uniknąć kolejek na miejscu. 
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