
Biuro Podróży Hermes Travel
04-028 Warszawa Grochów, al. Stanów Zjednoczonych 63

Tel. 22.8136259, 22.8136261, 22.8703938 fax 22.8107941
E-mail: hermes@hermes-travel.pl

www.hermes-travel.  pl
PIELGRZYMUJEMY OD 35 LAT

Barcelona – Montserrat – Girona – Avignon – La Salette – Carcassone – Tuluza
Lourdes – Księstwo Andory - Barcelona

Proponowany termin Cena za osobę (min. 40 os.)
29.09 – 07.10.2016 (9 dni) 3 390,00 zł

PROGRAM PIELGRZYMKI
1 DZIEŃ 29.09.2016 (czwartek) WARSZAWA – BARCELONA
Godz.  08.15  zbiórka  na  lotnisku  im.  F.  Chopina  w  Warszawie  przy  Kaplicy  Lotniskowej,  spotkanie
z przedstawicielem  biura,  Msza  św.,  odprawa  bagażowa.  Godz.  10.45  wylot  do  Barcelony  (przylot  około
godz. 14.00). Po przylocie wjazd na MONTSERRAT – pobyt w Sanktuarium z wizerunkiem Czarnej Madonny.
Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicach Barcelony, zakwaterowanie, obiadokolacja na ciepło, nocleg.
2 DZIEŃ 30.09.2016 (piątek) GIRONA
Po  śniadaniu  przejazd  do  GIRONY –  spacer  po  średniowiecznej  starówce,  która  jest  jedną  z  najlepiej
zachowanych  w  Hiszpanii.  Msza  św.  w  katedrze.  Gorąca  obiadokolacja  w  restauracji  samoobsługowej.
Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicach Montpellier, zakwaterowanie, nocleg.
3 DZIEŃ 01.10.2016 (sobota) AVIGNON – LA SALETTE
Po śniadaniu przejazd do AVIGNON – Pałace Papieskie (z zewnątrz), Ogrody Papieskie, Most św. Benezeta,
katedra Notre-Dame des Doms. Msza św. W drugiej  części dnia pobyt w Sanktuarium w  LA SALETTE –
miejscu objawienia maryjnego; indywidualna modlitwa u stóp Płaczącej Pani.  Gorąca obiadokolacja i nocleg
w Domu Pielgrzyma w Sanktuarium.
4 DZIEŃ 02.10.2016 (niedziela) LA SALETTE – CARCASSONNE
Śniadanie,  Msza  św.  w  Sanktuarium  w  LA  SALETTE.  Przejazd  do  CARCASSONNE –  zwiedzanie
największego  w  Europie  średniowiecznego  kompleksu  urbanistycznego,  który  stanowi  miasto-twierdzę.
Przejazd w okolice Tuluzy. Zakwaterowanie w hotelu. Gorąca obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ 03.10.2016 (poniedziałek) TULUZA – LOURDES
Śniadanie.  Spacer  po  TULUZIE. Zwiedzanie:  Plac du Capitole,  ratusz z teatrem,  kościół  Jakobinów gdzie
przechowywane są relikwie św. Tomasza z Akwinu, XIV-wieczna kaplica św. Antoniego z pięknymi freskami,
Bazylika św. Saturnina z grobowcem patrona (wpisana na listę UNESCO), katedra św. Szczepana. Msza św.
Późnym popołudniem przejazd do Lourdes, zakwaterowanie (2 noce), czas wolny, gorąca obiadokolacja. Udział
w procesji z lampionami. Nocleg.
6 DZIEŃ 04.10.2016 (wtorek) LOURDES
Po śniadaniu pobyt w LOURDES – Msza św., projekcja filmu w polskiej wersji językowej, Droga Krzyżowa,
indywidualna kąpiel w wodzie z Groty Massabielle.  Wieczorem gorąca obiadokolacja, możliwość udziału w
procesji z lampionami, nocleg.
7 DZIEŃ 05.10.2016 (środa) KSIĘSTWO ANDORY
Po śniadaniu  przejazd  do  KSIĘSTWA ANDORY  – raju podatkowego;  czas  wolny na  zakupy. Wieczorem
przyjazd do hotelu w okolicach Barcelony, zakwaterowanie (2 noce), gorąca obiadokolacja, nocleg. 
8 DZIEŃ 06.10.2016 (czwartek) BARCELONA
Po  śniadaniu  zwiedzanie  BARCELONY  –  miasta  Gaudiego;  w  programie:  Park  Guell  (z  zewnątrz),
modernistyczne  kamienice,  Majestatyczna  katedra  św.  Eulalii  z “koronkowymi”  iglicami,  Msza  św.,
niedokończony kościół Sagrada Familia (z zewnątrz). Dla chętnych możliwość zwiedzania kościoła Sagrada
Familia indywidualnie (cena ok. 20 euro/os. z audio guide – rezerwacja i płatność za wejście możliwe
na dwa miesiące przed wyjazdem w biurze). Pozostała część grupy – czas wolny.  Wieczorem powrót do
hotelu, gorąca obiadokolacja, nocleg.
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9 DZIEŃ 07.10.2016 (piątek) BARCELONA – WARSZAWA
Po śniadaniu  czas  wolny,  ok.  11.00  wykwaterowanie  z  hotelu.  Przejazd  na lotnisko w Barcelonie,  odprawa
bagażowo-biletowa; godz. 14.30 wylot do Warszawy (przylot 17.30), zakończenie pielgrzymki.

UWAGA! KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA ORAZ GODZINY PRZELOTU MOGĄ ULEC ZMIANIE!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- przelot bezpośredni samolotem na trasie Warszawa – Barcelona – Warszawa,
- transport autokarem,
- 8 noclegów w hotelach **/*** - pokoje 2-os. z łazienkami,
- wyżywienie – 8 śniadań wzmocnionych, 8 obiadokolacji,
- kompleksowe ubezpieczenie podróżne,
- opieka pilota podróżującego z grupą na całej trasie,
- rezerwacja Mszy św.

DODATKOWE INFORMACJE:
 na wyjazd potrzebny jest dowód osobisty lub paszport;
 na  realizację  programu  należy  przeznaczyć  około  5  0  EURO (obligatoryjna  wpłata  u  pilota  w autokarze  

pierwszego dnia);
 polecamy zabrać: notatnik i długopis, aparat fotograficzny, lekarstwa według indywidualnych potrzeb;
 prosimy  pamiętać,  iż  śniadania  w  Hiszpanii  i  we  Francji  to  tzw.  śniadania  kontynentalne  wzmocnione  

(pieczywo, masło, miód, dżem, szynka, ser, kawa, sok);
 gorące obiadokolacje są obfite (dwa dania) i podawane są w godz. 19.00 – 20.30;
 napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne;
 walutą w Hiszpanii i Francji jest EURO; 
 limit bagażu: 1 szt. bagażu głównego do 23 kg i 1 bagaż podręczny max 8 kg;
 elektryczność – 220 V (gniazdka takie same jak w Polsce);
 pilotom nie wolno oprowadzać po muzeach i innych obiektach muzealnych;
 zalecamy wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kartę taką można otrzymać bezpłatnie w 

wyznaczonych punktach NFZ. Karta EKUZ jest dokumentem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i  
uprawnia do świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szczegóły dostępne są na  
stronie www.nfz.gov.pl/ekuz  ;

 w przypadku braku w grupie osoby tej samej płci na dokwaterowanie do pokoju 2-osobowego należy dokonać  
dopłaty do pokoju 1-osobowego (dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 600,00 zł) lub wyrazić zgodę na  
zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym z dostawką w cenie podstawowej;

 istnieje możliwość doubezpieczenia się od chorób przewlekłych – ubezpieczenie można wystawić najpóźniej na 
tydzień przed wyjazdem; koszt około 120 zł/os. powyżej 65 roku życia, około 90 zł/os. w wieku 25-65, około
80 zł/os. poniżej 25 roku życia.  Podane kwoty są orientacyjne. Dokładną informację o koszcie ubezpieczenia  
prosimy zaczerpnąć drogą telefoniczną w biurze, gdyż jest zależny od dziennego kursu walut.

 istnieje  możliwość  doubezpieczenia  się  od  kosztów rezygnacji  z  pielgrzymki  –  najpóźniej  do     5     dni  od  daty  
zawarcia umowy; informacja o koszcie ubezpieczenia dostępna jest drogą telefoniczną w biurze.

TERMINY PŁATNOŚCI:
 zaliczka w wysokości 1 100,00 zł do dnia 17.12.2015,
 II transza w wysokości 1 100,00 zł do dnia 29.04.2016,
 dopłata do całości 1 190,00 zł do dnia 29.08.2016. 

Oferta cenowa ważna do dnia 17.12.2015 r.   
Osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną ze strony biura

Paulina Czerwińska: paulina.czerwinska@hermes-travel.pl
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