
 

 

Barcelona – Montserrat – Girona – Lourdes – Andora
 

 
 

DZIEŃ 1  
Zbiórka na lotnisku w Gdańsku o godz. 11:00. Przelot do Barcelony o godz. 13:05. Lądowanie w Barcelonie o godz. 

17:45. Przejazd na nocleg do hotelu w okolicy Barcelony. 
 

DZIEŃ 2   
Śniadanie. Przejazd do centrum Barcelony. Spotkanie z przewodnikiem miejscowym i całodzienne zwiedzanie stolicy 

Katalonii. Spacer śladami Gaudiego: katedra Sagrada Familia, Casa Mila (z zewnątrz), Casa Vicens (z zewnątrz), Park 

Guell. Dalsze zwiedzanie miasta: reprezentacyjna aleja La Rambla, Barri Gotic - najstarsza dzielnica miasta. Powrót 
na obiadokolację i nocleg do hotelu. 
 

DZIEŃ 3 

Po śniadaniu przejazd do Montserrat. Zwiedzanie położonego w centrum górskiego masywu klasztoru 
benedyktyńskiego znanego z kultu figury Matki Boskiej zwanej La Moreneta. Po południu powrót do Barcelony. Spacer 

po wzgórzach dzielnicy Montjuic: wioska olimpijska z okazałym stadionem, ufortyfikowany zamek, pałac (z zewnątrz). 
Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu. 
   
DZIEŃ 4 
Śniadanie, po którym przejazd do Girony: katedra Santa Maria, kolegiata Sant Feliu, łaźnie arabskie oraz dzielnica 

żydowska. Następnie przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w Lourdes.  
    

DZIEŃ 5   
Śniadanie. Całodzienny pobyt w Lourdes: Msza Święta, droga krzyżowa, czas wolny na indywidualną modlitwę i kąpiel 

w wannach z cudowną wodą. Wieczorem udział w nabożeństwie maryjnym z lampionami. Powrót na obiadokolację 

i nocleg do hotelu. 
 

DZIEŃ 6 
Śniadanie, po którym przejazd na teren Andory - jednego z najmniejszych państw Europy malowniczo położonego 

w Pirenejach. Zwiedzanie szlakiem pielgrzymkowym. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Barcelony. 
 

DZIEŃ 7 
Śniadanie. Czas na całodzienny wypoczynek nad morzem. Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu. 
 

DZIEŃ 8 

Transfer na lotnisko. Przelot powrotny o godz. 7:55. Lądowanie w Gdańsku o godz. 12:20. Zakończenie pielgrzymki. 



 

 

Termin: 3-10.07.2019 
Cena: 3 850 zł 

Stali Klienci: 3 650 zł  
 

CENA OBEJMUJE: 
• Transfer autokarowy na trasie Chojnice-lotnisko-Chojnice; 
• Przelot samolotem na trasie Gdańsk-Barcelona-Gdańsk (loty z przesiadką), opłaty lotniskowe i paliwowe; 
• Przejazd klimatyzowanym autokarem, bez przejazdów nocnych; 
• 7 noclegów w hotelach ***, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienkami; 
• Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji; 
• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie; 
• Opiekę duchową kapłana; 
• Ubezpieczenie: KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20.000 EUR i NNW do 2.000 EUR; 
• Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
 

CENA NIE OBEJMUJE: 
• Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych oraz innych opłat związanych z realizacją 

programu: ok. 80-90 Euro; 
• Napojów do obiadokolacji; 
• Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 700 zł; 
• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy (117 zł) lub 7,5% z chorobami przewlekłymi (292,50 zł).  
 

UWAGI: 
• Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny lotów mogą ulec zmianie; 
• Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 42 osoby; 
• Każdy Uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport) ważny minimum 90 dni od daty powrotu; 
• W przypadku jeżeli godzina przylotu do Barcelony w dniu 1. nie zmieni się, Wykonawca zapewni Uczestnikom w tym dniu     

obiadokolację. 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 
Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 800 zł zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki. 
 
 

 


