10 DNIOWA PIELGRZYMKA DO SŁYNNYCH SANKTUARIÓW EUROPY
WERONA - MEDIOLAN - TURYN – LA SALETTE - CARCASSONNE – LOURDES – ANDORA MONTSERRAT - BARCELONA – AVIGNON – MONACO – MONTE CARLO

Termin: 12-21.07.2017

Cena 2150,00 zł.

I Dzień 12.07.2017 (środa)
Msza Św. Podstawienie autokaru we wczesnych godzinach rannych. Zajmowanie miejsc
Włoch. Przejazd przez Czechy i Austrię. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

i wyjazd z Polski w kierunku

II Dzień 13.07.2017 (czwartek)
Śniadanie. Przejazd do Werony, spacer rozpoczniemy od rzymskiego amfiteatru, następnie dziedziniec ze słynnym
balkonem domu Szekspirowskiej Julii, przejście ulicami starego miasta aż do Katedry. Przejazd do Mediolanu zwiedzanie stolicy Lombardii, m.in. Gotyckiej Katedry narodzin św. Maryi, plac Della Scala z pomnikiem Leonarda do
Vinci, scena operowa La Scala, kościół Santa Maria Della Grazie ze słynnym malowidłem „Ostatnia Wieczerza” Leonarda
da Vinci. Obiadokolacja. Nocleg
III Dzień 14.07.2017 (piątek)
Śniadanie. Przyjazd do Turynu. Spacer i zwiedzanie m.in.: Katedry Duomo poświęconej św. Janowi Chrzcicielowi,
patronowi miasta, w której znajduje się kaplica Całunu Turyńskiego. Przejazd na nocleg do La Salette. Obiadokolacja.
Nocleg.
IV Dzień 15.07.2017 (sobota)
Śniadanie. Zwiedzanie La Salette - jednego z najważniejszych centrów pielgrzymkowych Europy położonego urokliwie we
francuskich Alpach Izerskich. Miejsce to zasłynęło z objawień Matki Boskiej, która ukazała się w 1846 r. dwojgu
pastuszkom. Następnie przejazd do Carcassonne (wpisanej na listę UNESCO) - spacer po fortecy. Przejazd do hotelu
w Lourdes. Obiadokolacja. Nocleg
V Dzień 16.07.2017 (niedziela)
Śniadanie. Pobyt w Lourdes – zwiedzanie światowej sławy Sanktuarium Maryjnego szlakiem św. Bernadetty; zwiedzanie
miejsc związanych z jej życiem, udział w nabożeństwach odbywających się w Lourdes. Obiadokolacja. Nocleg.
VI Dzień 17.07.2017 (poniedziałek)
Śniadanie. Następnie przejazd jedną z malowniczych dróg Europy przez największą przełęcz Pirenejów – Port
D'envalira (2408 m n.p.m.) do Księstwa Andory, położonego w samym środku Pirenejów. Pobyt w stolicy księstwa
oraz czas na zakupy. Następnie przejazd do Hiszpanii, po drodze zwiedzanie Montserrat – Sanktuarium Maryjnego
Czarnej Madonny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
VII Dzień 18.07.2017 (wtorek)
Śniadanie. Wypoczynek i plażowanie. Lunch. Po obiedzie wyjazd na wycieczkę do Barcelony. Podczas spaceru po
katalońskiej stolicy będziemy mieli okazję podziwiać monument Kolumba, najsłynniejszy deptak – Las Ramblas wraz z
targiem La Boqueria, dzielnice gotycką – Katedra Św. Eulalii, najsłynniejsze dzieło Antoniego Gaudiego: Sagrada Familia,
obiekty olimpijskie, plac narodowy. Przejazd do hotelu. Nocleg.
VIII Dzień 19.07.2017 (środa)
Śniadanie. Czas wolny do dyspozycji uczestników. Plażowanie. Dla chętnych rejs statkiem po Wybrzeżu Costa Brava
(płatny dodatkowo 25 euro /os). Obiadokolacja. Nocleg.
IX Dzień 20.07.2017 (czwartek)
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu – przejazd do Avignon miasta otoczonego średniowiecznymi murami obronnymi,
dawnej siedziby arcybiskupów i papieży (Pałac Papieży). Przejazd do Monaco gdzie czeka nas 9 godzinny postój podczas
którego będziemy mieli okazję podziwiać ogrody, Pałac Książęcy, Katedrę. Następnie spacer po Monte Carlo i czas
wolny na kawę w Cafe de Paris – najbardziej znanym miejscu spotkań w Monte Carlo położonym tuż przy Grand Casino.
Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych.
X Dzień 21.07.2017 (piątek)
Planowany powrót do kraju w godzinach wieczornych.
Cena obejmuje:



transport autokarem klasy lux (WC, barek, klimatyzacja, video)



wyżywienie wg programu



8 noclegów - hotele klasy 2* lub 3*





Ubezpieczenie – TU EUROPA SA „Travel World” Standard
(KL 15000 euro (w tym KR 5000 euro); NNW 3000 euro, NS 1500 euro; bagaż 300 euro, choroby przewlekłe)
(dokładne warunki ubezpieczenia dostępne w siedzibie biura lub na stronach www.juventurpiotrkow.pl,
www.tueuropa.pl )
opiekę pilota

UWAGA! Cena nie obejmuje: wydatków własnych, napoi do obiadokolacji, opłat hotelowych m.in.: za klimatyzację, mini-bar w pokoju,
sejf, dopłaty za pokój 1 osobowy, innych wydatków niż wymienione w „ cena obejmuje”. Dodatkowa opłata 70 EURO (płatna w autokarze)
obejmuje: przewodników lokalnych, bilety wstępu, opłaty lokalne, drogowe, hotelowe, pielgrzymkowe, parkingi, bilety komunikacji
miejskiej lub opłaty związane z wjazdami autokaru do miast.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania w programie. Każdego dnia przewidziana jest Msza Św.
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu podróży (dowodu osobistego lub paszportu) o ważności minimum 3
miesięcy od daty zakończenia imprezy oraz przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w RP i we wszystkich krajach
tranzytowych i docelowych.
Kalkulacja została sporządzona przy założeniu grupy min 45 uczestników oraz aktualnego kursu walut

Organizator:

Juventur Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.
ul.Słowackiego 103
97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax. 44 646 87 13 (14)

