
Pielgrzymka do Paryża 
 Kolonia – Paryż – Beauraing 

 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników o godz. 4.00. Wyjazd w kierunku Niemiec o godz. 4:15. Po drodze Msza Święta w Kościele Księży 
Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Słubicach. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Kolonii. 
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Kolonii – zwiedzanie katedry – w średniowieczu uznanego miejsca pielgrzymek, gdzie obecnie 
znajduje się imponujący relikwiarz Trzech Króli, którzy są uznani patronami miasta. Przejazd do Paryża – rejs statkiem 
po Sekwanie. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Paryża. 
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Paryża: Wyspa La Cité połączona mostem z Wyspą św. Ludwika, gdzie znajdują 
się najwspanialsze zabytki: katedra Notre-Dame (z zewnątrz), najstarsze z paryskich więzień - Conciergerie, a także 
Święta Kaplica, w której przechowywano relikwię korony cierniowej Jezusa. Nawiedzenie kościoła św. Sulpicjusza 
-uznawanego za jeden z najważniejszych kościołów Paryża. Msza Święta w kaplicy Cudownego Medalika oraz 
nawiedzenie kaplicy św. Wincentego a Paulo, gdzie znajduje się ciało Świętego. Dla chętnych wjazd na wieżę Eiffla. * 
Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem spacer po dzielnicy Montmarte i bazylika Sacre Coeur. Nocleg w hotelu. 
DZIEŃ 4 
Śniadanie, po którym przejazd do Bazyliki Saint-Denis nazywanej francuskim Wawelem. Bazylika to jeden z 
najważniejszych obiektów w historii Europy, to tutaj zrodziła się idea gotyku. Ponadto znajduje się tu największa 
nekropolia królewska Francji. Następnie przejazd na Pola Elizejskie - spacer po centrum paryskiej elegancji, wejście na 
Łuk Triumfalny. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do Pałacu Inwalidów - zwiedzanie komnaty z grobem Napoleona. 
Powrót do hotelu na nocleg. 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd do Paryża i ponowne nawiedzenie Kaplicy Cudownego Medalika, następnie spacer po dzielnicy 
łacińskiej: budynki Sorbony - Paryskiego Uniwersytetu, Panteon. Później przejazd na Cmentarz Pere Lachaise, gdzie 
znajduje się grób Fryderyka Chopina. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem wizyta w modernistycznej dzielnicy La 
Defense. Powrót do hotelu na nocleg. 
DZIEŃ 6 
Śniadanie, po którym przejazd do Belgii. Wizyta w Beauraing, gdzie Matka Boża objawiła się 33 razy pięciorgu 
miejscowym dzieciom, zachęcając je do modlitwy i przekazując liczne przesłania. Msza Święta. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Kolonii. 
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży pożegnalny obiad na terenie Polski. Przyjazd na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki. 



Termin: 3-9.07.2023 
Cena: 3 390 zł 

Stali Klienci: 3 220 zł 
CENA OBEJMUJE: 
• Przejazd klimatyzowanym autokarem; 
• 6 noclegów w hotelach lub pensjonatach ***, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienkami; 
• Wyżywienie: 6 śniadań wzmocnionych, 6 obiadokolacji, 1 obiad; 
• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie; 
• Opiekę duchową kapłana; 
• Ubezpieczenie: KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20.000 EUR i NNW do 2.000 EUR; 
• Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. 
CENA NIE OBEJMUJE: 
• Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, indywidualnych zestawów słuchawkowych oraz 

innych opłat związanych z realizacją programu: ok. 170-180 Euro; 
• Napojów do obiadokolacji; 
• Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 600 zł; 
• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (KR) – 3% wartości imprezy (98,70 zł) lub 7,5% z chorobami przewlekłymi (246,75 zł). 
UWAGI: 
• Program ramowy - kolejność zwiedzania może ulec zmianie; 
• Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 45 osób; 
• Każdy Uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport) ważny minimum 90 dni od daty powrotu; 
• Z przyczyn niezależnych od Biura (np. zmiany kursu walut, ceny paliw czy innych opłat) cena wyjazdu może ulec zmianie; 
• Wykonanie i opłacenie testu na Covid-19 (o ile jest on wymagany) leży po stronie Uczestnika; 
• * Wjazd na Wieżę Eiffla płatny dodatkowo około 20-30€/os. Może się wiązać z długim oczekiwaniem w kolejce. 
WARUNKI PŁATNOŚCI: 
Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 700 zł zaliczki + ewentualne dodatkowe ubezpieczenie KR. Pozostałą część należy 
uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki. 


