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Pielgrzymka do Francji - samolotowa 

Dzień I 20.05 

Spotkanie na lotnisku Kraków Balice o godz. 12.00, godz. 14.35 wylot do Marsylii. 

Lądowanie o godzinie 17.00. Przejazd do La Salette, obiadokolacja, udział w procesji, 

nocleg.  

Dzień II 21.05. 

Śniadanie, pobyt w La Salette, Msza św. czas na indywidualną modlitwę. Przejazd do Ars. 

Zwiedzanie miasta: Sanktuarium św. Jean-Marie Vianney w Ars, czas na indywidualną 

modlitwę. Pomnik Poległych. Przejazd do Lyonu, zakwaterowanie, obiadokolacja i 

nocleg.  

Dzień III 22.05 

Śniadanie. Zwiedzanie Lyonu – Bazylika Notre Dame de Fourviere, pozostałości Teatru 

Rzymskiego, Katedra Św. Jana Chrzciciela, Plac Bellecour, „Loretto” Muzeum Pauliny 

Jaricot, Kościół Świętego Niziera (kościół parafialny Pauliny Jaricot). Udział w 

uroczystościach beatyfikacyjnych Pauliny Jaricot, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień IV 23.05 

Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Marsylii, wylot do Krakowa o godzinie 14.25. 

Przylot do Balic o godzinie 16.35. Zakończenie pielgrzymki.  

 

http://www.beskidy-travel.pl/


Plan może ulec małym zmianom w zależności od pogody i dostępności zwiedzanych 

obiektów. Ostateczną kolejność zwiedzania ustala organizator. Każdego dnia 

uczestniczymy we Mszy św. 

Koszt pielgrzymki: 290 EUR i 700 PLN + bilet lotniczy. Dla grupy minimum 8 osób. 

Cena 

obejmuje:                                                                                                                                                             

- 3 

noclegi,                                                                                                                                                

                       

- 3 

śniadania,                                                                                                                                            

                         

- 3 

obiadokolacje,                                                                                                                                    

                        

- opiekę pilota,  

- ubezpieczenie UNIQA TU S.A: KL (10 000 EUR), NNW (2000 EUR), bagaż (200 EUR) 

- transfer we Francji,  

- licencjonowany przewodnik po Lyonie,  

- bilety wstępu,  

- podatek VAT, 

- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Cena nie obejmuje: 

- ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, 

- dopłaty do pokoju jednoosobowego,  

- własne wydatki. 

 



Ważne informacje: 

- każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości, 

- informacje o warunkach podróżowania dla polskich obywateli przez poszczególne 

kraje znajdują sie na stronie:   www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-

covid  oraz na www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych   

- każdy uczestnik powinien spełniać warunki zawarte na stronach rządowych, 

- wszelkie koszty związane z wykonaniem testów na COVID-19 leżą po stronie 

pielgrzyma. 

Zgłoszenia i zapisy do 28 marca 2022 pod nr telefonu:   Jacek Sarniak      661661551 

                                                                                                     biuro@beskidy-travel.pl              
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