
                                                                                                                      

                                                                                                                     Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF” 

                                                                                                                     ul. Ozimska 38/2, 45-058 Opole 

                                                                                                                    tel. +48 77/ 454-08-82,                         +48 668 366 662,  

                                                                                                                     www.alf.com.pl                    e-mail: zl@alf.com.pl    

       Pielgrzymka-Francja: „Szlakiem gotyckich katedr i zamków nad Loarą” 
PARAY LE MONIAL- NEVERS- LOARA- TOURS- MONT SAINT MICHEL - LISIEUX-     
                                   CHARTRES- WERSAL- PARYŻ-SAINT DENIS- REIMS                                

Termin: 27.06 – 05.07.2022 r.     Cena: 3.750 zł  
 

1.Dzień:  
Zbiórka uczestników. Przejazd na nocleg tranzytowy we Francji w okolice 
Besancon. Obiadokolacja, nocleg.  
2.Dzień:  
Śniadanie. Przejazd do PARAY LE MONIAL, miejsca Kultu Najświętszego Serca 
Jezusowego zapoczątkowanego przez miejscową zakonnicę, Marguerite - Marie 
Alacoque. Nawiedzenie bazyliki Sacre Coeur. Następnie do do NEVERS, miasta 
gdzie zmarła św. Bernadetta Soubirous. Nawiedzenie konwentu St-Gildard,                  
z relikwiarzem zmarłej. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Nevers. 
3.Dzień: 
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd w dolinę rzeki LOARY słynącej z około 200 
zamków wybudowanych nad jej brzegami. W miasteczku Amboise znajduje się 
jeden z najpiękniejszych i najważniejszych zamków w historii Francji. Kolejną perłą 
jest zamek Chambord, to bez wątpienia jedna z najefektowniejszych budowli            
w dolinie Loary, wybudowany przez Franciszka I. Następnie do TOURS, miasta      
św. Marcina. Zwiedzanie: katedra St-Gatien, pozostałości zamku królewskiego, 
kościół St-Julie, bazylika św. Marcina (St-Martin) z grobem św. Marcina – biskupa 
Tours w IV wieku. Przejazd na obiadokolację oraz nocleg w okolice Tours. 

4.Dzień: 
Śniadanie. Przejazd do MONT SAINT MICHEL – miasteczko położone w 
południowo-zachodniej części Normandii. Zbudowane zostało na skalistej wyspie. 
Uliczki tej niezwykłej miejscowości pną się po stromych zboczach góry do 
wysokości 150 metrów. Opactwo benedyktynów uważane jest za jeden z cudów 
średniowiecznej architektury. Od 1979 roku opactwo znajduje się na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie do LISIEUX – miejsca kultu św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Bazylika Sainte - Therese, 
konsekrowana w roku 1954, katedra św. Piotra XII – XIII w. Następnie Przejazd na 
obiadokolację oraz nocleg.  
5.Dzień:  
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do CHARTRES, gdzie znajduje się katedra, która 
jest jednym z największych gotyckich klejnotów na świecie. Następnie do 
WERSALU - rezydencji francuskich możnowładców, która wraz z przyległymi 
ogrodami uchodzi za najpiękniejszy barokowy zespół pałacowo-ogrodowy Paryża.   
Przejazd na obiadokolację oraz nocleg na obrzeżach Paryża. 
6.Dzień: 
Śniadanie. Po śniadaniu zwiedzanie PARYŻA stolicy Francji: Święta Kaplica, 
Fontanna Niewiniątek, kościół św. Eustachego, Pałac Królewski (z zewnątrz), Plac 
Vandome, Plac Concorde, Plac Gwiazdy, Łuk Triumfalny. Obiadokolacja. Powrót do 
hotelu. Nocleg. 
7.Dzień:  
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do REIMS. Zwiedzanie Katedry Notre-Dame           
w Reims. Jest to gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny                  
w Reims. Jest uznawana za najbardziej harmonijną i klasyczną w proporcjach we 
Francji, często nazywana „Katedrą Aniołów” z powodu bogatej dekoracji 
rzeźbiarskiej. Kolejno przejazd do SAINT-DENIS, gdzie znajduje się Bazylika św. 
Dionizego, dawny kościół opactwa benedyktyńskiego. Bazylika Saint Denis przez 
tysiąc lat była nekropolią królów Francji. Jest jedną z największych i najciekawszych 
nekropolii królewskich na świecie. To dziś prawdziwe muzeum rzeźb nagrobnych. 
Obiadokolacja. Powrót do hotelu na nocleg. 
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8.Dzień: 
Śniadanie. Kolejny dzień w PARYŻU. Przejazd do Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika. Następnie Panteon, 
Wieża Eiffla, Plac Trocadero i Plac Warszawski, Luwr, kościół św. Magdaleny. Przejazd na Montmartre: Bazylika 
Sacre Coeur, Place du Tertre, rejs po Sekwanie. Obiadokolacja.  Powrót do hotelu na nocleg. 
9.Dzień: 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko Paryż-Beauvais. Odprawa celno-bagażowa. Wylot do 
Krakowa o godz.13:25 (tylko bagaż podręczny). Przylot do Krakowa o godz.15:30. Zakończenie pielgrzymki.  
 
Świadczenia zawarte w cenie: 
 Przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, WC, dvd) 

 Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach**/***, pokoje 2-3 os. z łazienkami 

 Wyżywienie: 8 obiadokolacji i 8 śniadań 

 Obiadokolacje we Francji będą odbywały się w restauracjach typu „Flunch”  

 Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (40.000 Euro), bagażu (1000 zł), CP (choroby przewlekłe)  

 Opieka pilota - przewodnika 

 Obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

 Obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Pomocowy 

   

                                 Dopłata do pokoju 1-osobowego 320 EURO 

Uwaga:  
Dodatkowo należy posiadać kwotę 150 Euro. Kwota ta nie podlega rozliczeniu i obejmuje bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, opłaty turystyczne przy wjeździe do miast, opłaty za miejscowych przewodników, zestaw 
słuchawkowy. Cena pielgrzymki nie obejmuje opłat za napoje do obiadokolacji oraz ewentualnych kosztów testów na 
obecność COVID-19. 
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.                           
 
Uwaga: 
Po transferze autokarem z hotelu na lotnisko w Paryżu-Beauvais w ostatnim dniu pielgrzymki, autokar polski będzie 
wracał bezpośrednio do Polski. W związku z tym bagaż główny również zostanie przewieziony tym autokarem do 
Makowisk i będzie go można odebrać następnego dnia po przyjeździe autokaru.  
 
Dla osób, które z różnych względów nie będą chciały wracać do Polski samolotem istnieje możliwość  
powrotu do kraju autokarem (Paryż – Makowiska). 


