
PIELGRZYMKA DIECEZJALNA
NA BEATYFIKACJĘ PAULINY JARICOT 

 6 DNI 

PARAY LE MONIAL – LA SALETTE – LYON – ARS 

| TERMIN: 19.05 – 24.05.2022 
| CENA:  2 690 PLN/os. 

|  PROGRAM: 

Dzień 1:  WYJAZD Z POLSKI 

Wcześnie rano, po Mszy świętej, o ustalonej godzinie spotykamy się na wyznaczonym parkingu, skąd nastąpi wyjazd 
autokarem na pielgrzymkę. Całodniowy przejazd autokarem. Wieczorem przyjedziemy na nocleg tranzytowy na 
terenie Niemiec. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 2:  PARAY LE MONIAL 

Rano, po śniadaniu, udamy się w dalszą drogę do Francji. W godzinach południowych przyjedziemy do Paray le 
Monial. Tutaj pomiędzy 1673 a 1675 rokiem w klasztorze Paray-le-Monial św. Małgorzata Maria Alacoque 
czterokrotnie ujrzała Zbawiciela, który nakazał jej szerzyć kult Serca Jezusowego. Nawiedzimy bazylikę oraz grób 
Świętej. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się do hotelu w okolicach Lyonu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3:  LA SALETTE 

Rano śniadanie. Następnie udamy się z wizytą na La Salette, do sanktuarium Płaczącej Madonny, położonego na 
wysokości 1800 metrów n.p.m. w przepięknej alpejskiej scenerii. Matka Boża wybrała to miejsce, aby objawić się 
dzieciom Melanii i Maksymowi. Według relacji dzieci była to kobieta niezwykłej piękności, siedząca wewnątrz jasnej 
kuli. W pobliżu miejsca objawienia wytrysnęło wkrótce cudowne źródełko, z którego woda płynie nieprzerwanie do 
dnia dzisiejszego. Podczas pobytu w Sanktuarium nawiedzimy Bazylikę oraz drogę krzyżową, która powstała w 
miejscu, w którym Matka Boża szła z dziećmi przekazując swoje orędzie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 4:  LYON – uroczystości beatyfikacyjne 

Śniadanie. Udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Pauliny Jaricot. W tym dniu odwiedzimy też miejsca związane 
z życiem i działalnością Sługi Bożej Pauliny Jaricot: Maison de Lorette - muzeum i miejsce pamięci, modlitwy 
i misji. Nawiedzimy Bazylikę Notre Dame oraz Ogród Różany na Wzgórzu Fourviere. Nawiedzimy też kościół Saint 
Nizier z grobem Pauliny Jaricot, a także Katedrę św. Jana Chrzciciela, będącą siedzibą prymasa Galii oraz 
przespacerujemy się po stary mieście. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 5:  ARS 

Rano śniadanie, po którym wyruszymy do Ars, miasta położonego niedaleko Lyonu i związanego z posługą kapłańską 



BEATYFIKACJA PAULINY JARICOT 
PIELGRZYMKA AUTOKAROWA DO FRANCJI – 6 DNI 

„Biednego Proboszcza”, czyli św. Jana Marii Vianney. Nawiedzimy Bazylikę św. Filomeny, gdzie w przeszklonym 
relikwiarzu w bocznej kaplicy umieszczono ciało Świętego Proboszcza, zobaczymy konfesjonał, w którym spowiadał 
ponad 17 godzin dziennie, nawiedzimy kaplicę serca, w której znajduje się relikwiarz z jego sercem oraz plebanię, w 
której spędził on 41 lat życia, niezmienioną od czasów jego posługi. Wieczorem dotrzemy do hotelu na terenie 
Niemiec. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień :  POWRÓT DO POLSKI 

Śniadanie, po którym wyjedziemy w drogę powrotną do Polski. Całodzienny przejazd autokarem. Powrót do kraju 
w godzinach nocnych.  Zakończenie pielgrzymki. 

|  CENA ZAWIERA: 

• przejazd autokarem: klimatyzacja, barek (płatny we własnym zakresie), DVD, WC, rozkładane fotele

• 5 noclegów w hotelach 2/3* (pokoje 2 - osobowe z łazienkami), pokoje 3-osobowe do potwierdzenia.

• wyżywienie 2 x dziennie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji

• ubezpieczenie Signal Iduna: KL (20 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka
chorób przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami

• opiekę doświadczonego pilota

• przedstawiony program pielgrzymki

• podatek VAT

|  CENA NIE ZAWIERA: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych i innych opłat związanych z realizacją programu,
słuchawek podczas zwiedzania, obligatoryjnych napiwków, taks klimatycznych, składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy (łącznie ok. 55 EUR/os. – płatne u pilota w autokarze)

• napojów do obiadokolacji

• ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych zachorowaniem
wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem na COVID-
19 (170 PLN/os. – płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę)

• wydatków własnych

• dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie)

• świadczeń niewymienionych w ofercie

|  WAŻNE INFORMACJE: 
1. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości.
2. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.
3. Cena skalkulowana jest dla grupy 46 os.
4. Gwarantujemy rezerwację Mszy św. na trasie zwiedzania.
5. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE

ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379).

6. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą
Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. Podróżni
zobowiązani są spełnić wymienione na stronie rządowej warunki (w tym te dotyczące wymaganych dokumentów).

7. Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności wykonania
testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy
do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu.

8. Cena pielgrzymki została skalkulowana w oparciu o cenę transportu uwzględniającą ceny paliwa na poziomie ok. 6,0
PLN/l. W przypadku globalnego wzrostu cen paliwa w Polsce i Europie, cena pielgrzymki ulegnie rekalkulacji.

Zapisy i informacje: 
ks. Łukasz Zygmunt

Diecezjalny Moderator Róż Żywego Różańca
Telefon: 502-429-800




