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SAMOLOTOWA PIELGRZYMKA DO HISZPANII
do sanktuarium Patronki Katalonii i śladami św. Jose Marii Escriva

TERMIN 29.05- 05.06.2018
RAMOWY PROGRAM:
1 dzień: spotkanie z pilotem na lotnisku w Krakowie o godz. 8:00. Odprawa i przelot do Barcelony.
Lądowanie na lotnisku El Prat o godz. 13:00. Transfer do hotelu w Malgrat de Mar, zakwaterowanie,
czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg.
2 dzień: po śniadaniu przejazd kolejką wzdłuż plaży do Barcelony. Wizytę w Barcelonie
rozpoczniemy od Mszy Św. w krypcie Bazyliki Sagrada Familia. Następnie zwiedzanie miasta śladami
A. Gaudiego: dom Gaudiego i jedna z zaprojektowanych przez niego kamienic Casa Mila lub Casa
Batllo. Spacer po głównej alei spacerowej tzw. Rambli, pełnej atrakcji dla turystów. Koniecznie trzeba
poświęcić czas na zakupy lub chociaż zobaczenie słynnego Targu Boqueria położonego przy Las
Ramblas. Następnie zwiedzimy dzielnicę Gotycką z katedrą Św. Eulali, przejdziemy przez Plac Św.
Jakuba przy którym znajduje się Ratusz. Wieczorem powrót kolejką do hotelu, kolacja i nocleg.
3 dzień: po śniadaniu przejazd do Klasztoru Benedyktynów w Montserrat- głównego sanktuarium
Maryjnego Katalonii. Przebywając w tym duchowym centrum Katalonii zwiedzimy Bazylikę z jej
najcenniejszym obiektem adoracji: figurą La Moreneta- Czarnej Madonny z Montserrat. Msza Św.
Następnie przejazd do Barcelony na dalsze zwiedzanie miasta. Wieczorem powrót do hotelu, kolacja i
nocleg.
4 dzień: po śniadaniu rozpoczynamy podróż śladami Josemarii Escrivy. Przejazd do Saragossy, w
której święty studiował w latach 1920- 1925. Nawiedzenie Bazyliki Nuestra Senora del Pilar (Matki
Bożej na kolumnie)- wybudowanej w miejscu objawienia Matki Bożej modlącemu się Jakubowi. Msza
Św. Zwiedzanie miasta. Wieczorem przejazd do Huesca- miejscowości, w której Josemaria Escriva
uczęszczał do szkoły. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, kolacja i nocleg.
5 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Barbastro- rodzinnej miejscowości św.
Josemarii Escrivy. Spacer po miejscach związanych ze Świętym. Następnie przejazd do TorreciudadSanktuarium Maryjnego nieopodal Barbastro, które odegrało szczególną rolę w życiu założyciela Opus
Dei. To tu matka zaniosła go, gdy w wieku 2 lat poważnie zachorował i gorąco modliła się o jego
wyzdrowienie. Później Escriva zaglądał tu wielokrotnie, a w latach 60 zdecydował się wznieść nowe
sanktuarium, wyrażając w ten sposób wdzięczność Matce Bożej za uzdrowienie. Wieczorem przejazd
na Costa Brava, do hotelu w Lloret de Mar, kolacja i nocleg.
6 dzień: po śniadaniu spacer po okolicy: wizyta w ogrodzie botanicznym św. Klotyldy i na cmentarzu z
nagrobkami w stylu charakterystycznym dla katalońskiego modernizmu. Spacer do zamku. Dla
chętnych wizyta w Muzeum Morskim. Wieczorem kolacja i nocleg.
7 dzień: po śniadaniu rejs katamaranem z Lloret de Mar do Tossa de Mar- malowniczej miejscowości
zwanej „Katalońską Perełką”, która zachowała dawny wdzięk wioski rybackiej. Spacer do zamku,
możliwość degustacji i zakupu lokalnych win i przekąsek. Rejs powrotny do Lloret de Mar. Wieczorem
kolacja i nocleg.
8 dzień: wczesne śniadanie, przejazd na lotnisko. Wylot do Krakowa o godz. 07:00. Lądowanie w
Krakowie godz. 9:50, zakończenie imprezy.
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CENA 3.800 zł / os.
ŚWIADCZENIA:
- Przelot samolotem Ryanair, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, bagaż główny 20 kg;
- Transfery busem na terenie Hiszpanii;
- 7 noclegów w hotelach 3*;
- Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji;
- Opieka pilota;
- Ubezpieczenie: KL, NNW, CP, bagaż;
- rezerwacja Mszy Św.;
- Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

UWAGI:
Podany program jest ramowy. Kolejność zwiedzania ustala pilot.
W programie przewidziany jest codzienny udział we Mszy Św.
Cena nie zawiera biletów wstępu i biletów na kolejkę do Barcelony- łącznie ok. 60 €, zbierane
przez pilota na miejscu.
Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji.

