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                        Pielgrzymka-Francja: Sanktuaria Francji   
                                        „Beatyfikacja sługi Bożej Pauliny Marii Jaricot” 
NEVERS- PARAY LE MONIAL- LYON- ARS- LA SALETTE- AWINION – SAINT MAXIMIN        

                                                                  SAINT TROPEZ- PORT GRIMAUD  
                             Termin: 20.05 – 27.05.2022 r.     Cena: 3.380 zł   

1.Dzień:  
Zbiórka uczestników. Przejazd na nocleg tranzytowy we Francji w okolice Besancon. 
Obiadokolacja, nocleg.  
2.Dzień:  
Śniadanie. W dniu 7 lipca 1866 r. Bernadeta Soubirous przyjechała do NEVERS, by 
rozpocząć życie zakonne. W klasztorze Saint-Gildard wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia z Nevers (szarytek), które poznała w szpitalu w Lourdes. Bernadeta 
pozostała w Nevers, w domu macierzystym zgromadzenia, przez trzynaście lat. Swym 
prostym i zwyczajnym życiem bez reszty oddała się Bogu i bliźnim. Zmarła 16 kwietnia 
1879 r. Pochowano ją w kapliczce znajdującej się w ogrodzie zakonnym; tym 
samym, w którym tak lubiła modlić się w milczeniu, szczególnie przed figurą 
Najświętszej Maryi Panny od Wód (Notre-Dame des Eaux). Jej ciało, ekshumowane 
w stanie nienaruszonym w r. 1925, spoczywa od tamtej pory w kaplicy klasztornej. 
8 grudnia 1933 r. Kościół przedstawił Bernadetę całemu ludowi Bożemu jako znak 
ewangeliczny: ogłosił ją świętą! Następnie przejazd do PARAY LE MONIAL, miejsca 
Kultu Najświętszego Serca Jezusowego. To właśnie tutaj Chrystus ukazywał się 
młodej zakonnicy, wizytce, Małgorzacie Marii Alacoque, w latach 1673-1675. 
Podczas objawień, Chrystus przekazał jej trzy wielkie orędzia oraz misję 
rozpropagowania czci swego Najświętszego Serca na całym świecie. W Paray Le-
Monial pielgrzym może spotkać się z dwojgiem świętych: Małgorzatą Marią, której 
relikwie spoczywają w Kaplicy Objawień, oraz z jej spowiednikiem i kierownikiem 
duchowym, jezuitą, św. Klaudiuszem de la Colombière. Ich wspomnienia są 
ważnymi wydarzeniami w Paray le Monial. Jednakże najważniejszym świętem             
w roku jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przejazd na  obiadoko- 
lację oraz do hotelu na nocleg. 
3.Dzień: 
Śniadanie. Po śniadaniu udział w uroczystościach związanych z Beatyfikacją 
sługi Bożej Pauliny Marii Jaricot założycielki Żywego Różańca. Sługa Boża 
Paulina Jaricot, urodzona w Lyonie 22 lipca 1799 roku w rodzinie bogatych 
przemysłowców, już w wieku 17 lat zdecydowała się żyć tylko dla Boga. Złożyła 
prywatnie ślub czystości i przyjęła prosty styl życia. Obiadokolacja.  Powrót do 
hotelu. Nocleg. 
4.Dzień: 
Śniadanie. Po śniadaniu zwiedzanie LYONU- jednego z najstarszych francuskich 
miast, sięgających swoją historią do czasów starożytnych. Centralnym punktem 
miasta jest wzgórze Fourviere z Bazyliką Marii Panny (Bazylika Notre Dame de 
Fourvière). Przed bazyliką stoi pomnik św. Jana Pawła II, zaś w dolnej krypcie wisi 
kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Jednym z symboli miasta jest XIX 
wieczna fontanna wybudowana przez francuskiego rzeźbiarza Frédérica Auguste 
Bartholdiego (twórcę nowojorskiej Statuły Wolności), przedstawiająca cztery 
rumaki symbolizujące francuskie rzeki podążające ku Morzu Śródziemnemu. Inne 
ważne zabytki to m.in.: XIV wieczna Katedra św. Jana Chrzciciela z zegarem 
astronomicznym, najstarszy francuski kościół św. Ireneusza, rzymskie ruiny, plac 
Bellecour, Vieux Lyon, będący jednym z najlepiej zachowanych kompleksów 
renesansowych Europy.  Następnie przejazd do ARS-SUR-FORMANS , które jest 
niewielką miejscowością w regionie Dombes, 25 km od Lyonu. Zapewne nikt by         
o niej nie słyszał, gdyby nie Święty Proboszcz, Jan Maria Vianney, mąż modlitwy, 
niestrudzony spowiednik zatroskany o zbawienie dusz, patron proboszczów. Święty 
Proboszcz z Ars został beatyfikowany w r. 1905, a kanonizowany dwadzieścia lat 
później. W 1929 roku został ogłoszony patronem wszystkich proboszczów. 
Kolejno przejazd do Sanktuarium Matki Bożej w LA SALETTE, które jest położone    
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w Alpach, na wysokości 1800 m n.p.m. To miejsce jest zupełnie wyjątkowe, La Salette 
weszło do historii w 1846 roku kiedy Maryja ukazała się  dwojgu małym pasterzom. 
Maryja pozostawiła orędzie nawołujące do nawrócenia i pojednania. Pięć lat po  
wydarzeniu biskup Grenoble oficjalnie uznał jego autentyczność. Od tamtej pory to 
odosobnione dotąd miejsce stało się znanym celem pielgrzymek. Obiadokolacja, 
nocleg w La Salette. 
5.Dzień:  
Śniadanie. Całodzienny pobyt w LA SALETTE. Obiadokolacja oraz nocleg w La 
Salette. 
6.Dzień:  
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do AWINION, zwiedzanie: Pałac papieski                   
w Awinionie – dawna rezydencja  papieży wzniesiona w XIV wieku w okresie niewoli 
awiniońskiej, kiedy to w latach 1309–1377 Awinion pełnił tymczasowo rolę Stolicy 
Apostolskiej. Liczący ponad 15 000 m² powierzchni wszystkich pomieszczeń pałac 
do dziś należy do największych gotyckich założeń zamkowych w Europie. Wraz           
z katedrą Notre-Dame, która przylega do rezydencji od strony zachodniej tworzy 
monumentalny kompleks architektoniczny, którego dopełnieniem jest częściowo 
zachowany most Pont Saint-Bénézet na rzece Rodan, z którego roztacza się 
wspaniały widok na miasto. Wszystkie te obiekty zostały wpisane na Listę Świato- 
wego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd na obiadokolację oraz nocleg. 
7.DZIEŃ:  
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do SAINT MAXIMIN, gdzie znajduje  się Bazylika 
Marii Magdaleny. Jest to gotycki kościół budowany od XIII do XVI w., którego 
faktycznie nie ukończono. Budowę przerwała epidemia dżumy na Prowansji. 
Wewnątrz znajduje się krypta z relikwiami Marii Magdaleny, czyli jej czaszka 
umieszczona w zdobionym relikwiarzu. Nad wejściem do bazyliki wiszą oryginalne 
organy zbudowane na początku XVIII w. Następnie przejazd do SAINT TROPEZ – 

najbardziej snobistyczne miasto Riwiery z luksusowym portem jachtowym, słynna 
Żandarmeria z filmów z Louis de Funes. Spacer malowniczymi uliczkami i ścieżką 
wzdłuż wybrzeża, z której podziwiać można liczne posiadłości francuskich                       
i światowych  artystów. Cytadella, plac des Lices, kościół patrona miasta Św. Tropeza, 
galerie i liczne sklepy z pamiątkami czekają tu na turystów. Wizyta i zakupy                 
w sławnym La Boutique Jenifer. Kolejno do PORT GRIMAUD - małej Wenecji 
Prowansji, spacer ulicami. Obiadokolacja. Powrót do hotelu na nocleg.  
8.Dzień:  
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko w Marsylii. Przelot na 
trasie: Marsylia – Kraków. Przylot do Krakowa, zakończenie pielgrzymki.  
 
Świadczenia zawarte w cenie: 
Przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, WC, dvd) / Przelot samolotem na trasie: 

Marsylia – Kraków / Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach**/*** oraz 2 noclegi      

w Domu Pielgrzyma w La Salette, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami / Wyżywienie:     

7 obiadokolacji i 7 śniadań / Obiadokolacje będą odbywały się w restauracjach typu „Flunch” x 5 wieczorów,  

natomiast 2 obiadokolacje w Domu Pielgrzyma w La Salette / Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (40.000 Euro), 

bagażu (1000 zł), CP (choroby przewlekłe) / Opieka pilota – przewodnika / Obowiązkowa opłata na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny / Obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Pomocowy 

   

                                 Dopłata do pokoju 1-osobowego 245 Euro 

Uwaga:                                                                                                                                                                                              

Dodatkowo należy posiadać kwotę 130 Euro. Kwota ta nie podlega rozliczeniu i obejmuje bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów, opłaty turystyczne przy wjeździe do miast, opłaty za miejscowych przewodników, zestaw 

słuchawkowy. Cena pielgrzymki nie obejmuje opłat za napoje do obiadokolacji oraz ewentualnych kosztów testów na 

obecność COVID-19.                                   Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.      

Uwaga: 
Po transferze autokarem z hotelu na lotnisko w Marsylii w ostatnim dniu pielgrzymki, autokar polski będzie wracał 
bezpośrednio do Polski. W związku z tym bagaż główny również zostanie przewieziony tym autokarem do Myszkowa 
i będzie go można odebrać następnego dnia po przyjeździe autokaru.  
Dla osób, które z różnych względów nie będą chciały wracać do Polski samolotem istnieje możliwość  
powrotu do kraju autokarem (Marsylia – Polska).      
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