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PIELGRZYMKA DO LOURDES + HISZPANIA 1.06-9.06.2023 

TRASA: BIAŁYSTOK – NORYMBERGA – LOURDES – COSTA BRAVA – 

BARCELONA – GIRONA – MONTSERRAT – NORYMBERGA – BIAŁYSTOK 

 

DZIEŃ 1 (1.06.2023) Wyjazd z Białegostoku, sprzed kościoła św. Jadwigi Kró-

lowej w godzinach porannych. Wspólna Msza Święta w Świebodzinie. Dalsza 

podróż do hotelu w Niemczech. Zakwaterowanie i nocleg. 

DZIEŃ 2 (02.06.2023) Śniadanie i wykwaterowanie. Całodzienny przejazd do La 

Sallete. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ 3 (03.06.2023) Śniadanie. Msza Święta w Sanktuarium. Zwiedzanie La 

Sallete z przewodnikiem. Przejazd do Lourdes. Zakwaterowanie w hotelu. Obia-

dokolacja. Udział w procesji ze świecami. Nocleg w hotelu w Lourdes. 

DZIEŃ 4 (04.06.2023) Śniadanie i wykwaterowanie. Msza Święta w grocie. 

Zwiedzanie Lourdes z przewodnikiem. Czas wolny na pamiątki i indywidualne 

potrzeby. W godzinach wieczornych procesja ze świecami. Obiadokolacja. 

DZIEŃ 5 (05.06.2023) Śniadanie. Przejazd do Girony. Zwiedzanie miasta z prze-

wodnikiem oraz Msza Święta. Przejazd do hotelu w Costa Brava w godzinach 

wieczornych. Obiadokolacja i nocleg.  

DZIEŃ 6 (06.06.2023) Śniadanie. Przejazd do Barcelony - tętniącej życiem sto-

licy Katalonii. Barcelona to jedno z najpiękniejszych, niezwykłych i dynamicz-

nych miast świata. W trakcie wycieczki zobaczymy najbardziej charakterystyczne 

miejsca oraz zabytki miasta, m.in. niepowtarzalną secesyjną świątynię rzymsko-

katolicką - Sagradę Familie, zaprojektowaną przez Antonio Gaudiego; secesyjną 

dzielnicę Eixample z kamienicami Casa Batllo i Casa Mila również projektu Gau-

diego, które wpisane są na listę UNESCO. Przespacerujemy się po średniowiecz-

nym centrum miasta, zwanym Dzielnicą Gotycką z kamiennymi domami i bruko-

wanymi uliczkami. Następnie znajdziemy się na najsłynniejszym bulwarze Bar-

celony - La Rambla, nazywany przez Victora Hugo najbarwniejszą i najciekawszą 

ulicą Europy. Podczas spaceru wstąpimy na najbardziej znany bazar - La Boque-

ria. Po skończonym spacerze ruszymy w drogę, aby wstąpić do Parku Guell - 

najważniejszego dzieła Gaudiego w górnej części miasta - skąd rozpościera się 

przepiękny widok na całą Barcelonę. W godzinach wieczornych udamy się na 

wzgórze Montjuïc, zwane Wzgórzem Żydowskim, które wraz z obiektami olim-

pijskimi stało się symbolem Barcelony. W tym dniu dla fanów klubu piłkarskiego 

F.C. Barcelona przygotowaliśmy wizytę na stadionie Camp Nou i muzeum F.C. 

Barcelona (dodatkowa opłata 30 €/os - czas zwiedzania ok. 2 h minimalna liczba 

osób: 25). 

Powrót do Costa Brava. Msza Święta. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
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DZIEŃ 7 (07.06.2023) Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Montserrat - 

góra (1236 m n.p.m.) o stromych ścianach i strzelistych szczytach, oddalona o 40 

km od Barcelony. Na wysokości 1000 m n.p.m. wznosi się tam jeden z najsław-

niejszych klasztorów na świecie, duchowe centrum Katalonii. Podczas wycieczki 

będziemy mieć możliwość zwiedzenia tej XVII-wiecznej bazyliki z cudowną fi-

gurą Czarnej Madonny, którą według legendy ukrył tam św. Piotr. Dotknięcie 

Madonny ma zapewniać spełnienie życzeń i próśb. Montserrat stanowi wspaniały 

punkt widokowy na otaczający ją wokół malowniczy krajobraz. Aura tajemniczo-

ści i duchowej jedności, towarzysząca odwiedzającym to miejsce, od dawna przy-

ciąga turystów z całego świata. Czas wolny pozwoli na zwiedzanie i kontemplację 

w tym pięknym miejscu. Wspólna Msza Święta. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 

i nocleg. 

DZIEŃ 8 (08.06.2023) Wykwaterowanie i wyjazd w godzinach wczesnoporan-

nych. Śniadanie w formie prowiantu. Całodzienny przejazd do hotelu w Niem-

czech. Tego dnia obiadokolacja we własnym zakresie. Zakwaterowanie i nocleg. 

DZIEŃ 9 (09.06.2023) 

Śniadanie. Dalsza podróż do Polski. Msza Święta w Świebodzinie. Dalsza podróż 

do Białegostoku. Zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych /nocnych. 

Koszt pielgrzymki: 4400 zł  

Zapisy u ks. Czesława Walentowicza tel. 607 557 224 lub e-mail: ks.walento-

wicz@gmail.com albo w Krypnie, w Parafii św. Jadwigi w Białymstoku po 

umówieniu się telefonicznie.  

Zaliczka 800 przy zapisywaniu się, dopłata do 4400 – 29 kwietnia (sobota) o 

godz. 10:00 w Parafii św. Jadwigi w salce pod zakrystią.  
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