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1. dzień - 11. czerwca 2020 - Wyjazd z Rybnika i Gorzyc około godz. 13
00

; przejazd do Altötting;  

   obiadokolacja i nocleg.  

2. dzień - 12. czerwca 2020 - Śniadanie; zwiedzanie sanktuarium w Altötting; około południa wyjazd  

      do Szwajcarii w okolice Einsiedeln; obiadokolacja i nocleg. 

3. dzień - 13. czerwca 2020 - Śniadanie; zwiedzanie sanktuarium w Einsiedeln; przejazd do Ars,  

    zwiedzanie miejsc związanych z życiem i pracą św. Jana Marii Vienney,  

    obiadokolacja i nocleg.  

4. dzień - 14. czerwca 2020 - Śniadanie; przejazd do Paray-le-Monial, zwiedzanie miejsc objawień NSPJ 

  św. Małgorzacie Marii Alacoque; przejazd na La Salette; obiadokolacja i nocleg. 

5. dzień - 15. czerwca 2020 - Śniadanie; nawiedzenie miejsc objawień Matki Bożej Płaczącej na La Salette;  

  ok. godz. 9
00

 wyjazd do Lourdes; obiadokolacja i nocleg w Lourdes. 

6. - 7. dzień - 16. i 17. czerwca 2020 - Pobyt w Lourdes, udział w procesjach,  

     zwiedzanie Sanktuarium oraz miejsc związanych z objawieniami  

    Matki Bożej oraz z życiem św. Bernadety Soubirous;  

    śniadania, obiadokolacje i noclegi. 

8. dzień - 18. czerwca 2020 - Śniadanie; przejazd w okolice Marsylii;  

    po drodze krótki /ok. 2 godzin/ pobyt nad morzem;  

    obiadokolacja; nocleg.  

9. dzień - 19. czerwca 2020 - Śniadanie; przejazd do Marsylii - zwiedzanie Bazyliki MB de la Garde;  

    przejazd w okolice Turynu, obiadokolacja; nocleg.  

10. dzień - 20. czerwca 2020 - Śniadanie; przejazd do Turynu: zwiedzanie: Katedra - nawiedzenie Całunu; 

  przejazd do Oropy - Sanktuarium Maryjne Królowej Gór; przejazd w kierunku Padwy;  

     obiadokolacja i nocleg.  

11. dzień - 21. czerwca 2020 - Śniadanie; przejazd do Padwy - Msza Św. w bazylice św. Antoniego; 

   Około południa wyjazd w kierunku Polski; powrót do Gorzyc i Rybnika w około północy;  

  wyżywienie we własnym zakresie.  
 

                                  Kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc może ulec zmianie! 

                                                                                                                

                                                                                                                TTYYLLKKOO    55    DDNNII    UURRLLOOPPUU     

Świadczenia: 

 10 noclegów w pokojach 2 i 3-osobowych 

 10 śniadań i obiadokolacji 

 opieka pilota - przewodnika 

 ubezpieczenie  AXA - KL do sumy gwarancyjnej 20.000 €, NNW do sumy gwarancyjnej 2.000 € 

 przejazdy klimatyzowanym autokarem - wg programu 

 opłata składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 

Cena: równowartość 780 euro 
 

    SSaann  AAnnttoonniioo  

  ul. Bolesława Chrobrego 6     44-200 RYBNIK 

  tel. + 48 503 672 210     tel./fax  + 48 32 42 21 723;  

                              http://sanantonio-rybnik.weebly.com    e-mail: sanantonio.pilgrim@gmail.com 

 


