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PIELGRZYMKA;   NIEMCY – FRANCJA - BELGIA – HOLANDIA  - 10 DNI

termin: 03.08 – 12.08.2015 r.         PROGRAM RAMOWY  
          
dzień  1-  poniedziałek Zbiórka  uczestników wycieczki,  wyjazd  o  godz.  05.00  do  Kolonii,  krótkie 
zwiedzanie  nad  którym  góruje  ogromna  gotycka  katedra,  jeden  z  najważniejszych  kościołów  w 
Niemczech. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
dzień 2 - wtorek Śniadanie, przejazd do Banneux ( Belgia ) - Sanktuarium Matki Bożej Ubogich. 
Przejazd do Paryża – obiadokolacja w restauracji samoobsługowej, nocleg w okolicy Paryża.
dzień 3 – środa Śniadanie, zwiedzanie miasta: Dzielnica Łacińska, katedra Notre Dame. Następnie 
Bazylika Sacre Coeur, spacer po dzielnicy bohemy paryskiej, czas wolny, obiadokolacja. Wieczorem 
rejs statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg.   
dzień 4 - czwartek  Śniadanie, wycieczka do  Wersalu – rezydencji francuskich królów. Powrót do 
Paryża – wizyta w Luwrze, obiadokolacja, nocleg.
dzień  5  -  piątek Śniadanie,  c.d.  zwiedzania  Paryża:  dzielnica  La  Defense,  Pałac  Inwalidów z 
grobem Napoleona, cmentarz Pere Lachaise, obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg.
dzień  6  -  sobota Śniadanie,  wyjazd  do  Lisieux  miejscowości  św.  Teresy  od  Dzieciątka  Jezus. 
Nawiedzenie  Sanktuarium.  Przejazd do  Mont Saint Michel,  zwiedzanie klasztoru - ośrodka kultu 
Michała Archanioła wpisanego na listę zabytków UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg.08.08
dzień 7 -  niedziela Śniadanie,  wyjazd  do  Rouen –  miejsca  stracenia  Joanny d’Arc.  Zwiedzanie 
katedry, spacer po mieście. Udział we Mszy św. Kolejny punkt programu to Amiens, gdzie zwiedzimy 
katedrę  Notre  Dame –  największą  gotycką  świątynię  we  Francji  z  XIII  w.,  gdzie  mogą  być 
domniemane relikwie głowy św. Jana Chrzciciela, obiadokolacja, nocleg.
dzień 8  –  poniedziałek Śniadanie,  wyjazd  do  Brukseli –  centrum zjednoczonej  Europy.  Objazd 
panoramiczny miasta autokarem. Spacer po zabytkowej  starówce:  katedra patronów miasta św. 
Michała i św. Guduli,  Grand Place – najpiękniejszy rynek Europy, symbol Brukseli  Manneken pis- 
(siusiający chłopiec), czas wolny na zakup słynnych czekoladek, wyjazd w kierunku Holandii w okolice 
Amsterdamu, obiadokolacja, nocleg.
dzień 9 - wtorek Śniadanie, przejazd do Amsterdamu, zwiedzanie miasta, rejs po kanałach, spacer 
po starówce, czas wolny [możliwość zwiedzania  Rijksmuseum –  cena 18€/os]. Wyjazd w okolice 
Bremen, obiadokolacja, nocleg.
dzień 10 - środa Śniadanie, wyjazd. W drodze powrotnej Hamburg, krótkie zwiedzanie drugiego co 
do wielkości miasta w Niemczech – Kościół św. Jakuba, luterański Kościół św. Michała. W drodze 
powrotnej obiad.  Powrót do Poznania w godzinach nocnych i zakończenie pielgrzymki.

Cena: 2.490 zł/os – grupa 40-45 uczestników

Uwaga: cena nie zawiera wydatków programowych i biletów wstępu – 130 €

Świadczenia: przejazd autokarem, realizacja programu, wszelkie rezerwacje, 9 noclegów – pokoje 2 
osobowe  z  łazienkami  w  hotelach***,  wyżywienie:  9  śniadań,  9  obiadokolacji,  obiad  w  drodze 
powrotnej, opieka pilota-przewodnika, ubezpieczenie: KL 200 tys. zł, NNW 20 tys. zł, bagaż 2 tys. zł.
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