
Koszty uczestnictwa  

Cena pielgrzymki wyniesie 2799 zł + 199 €. Wpłata przy zapisie: 510 zł + obowiązujące ubezpieczenie dla osób 

przewlekłe chorych w wysokości 100 zł.  

W cenie pielgrzymki zawiera się m.in.:  

• przejazd pociągiem sypialnym Katowice – Lourdes (t/p);  

• ubezpieczenie KL – 10 tys. €, NNW – 2 tys. €, bagaz  – 200 €;  

• transfery autokarowe w Lourdes: dworzec SNCF – Dom Pielgrzyma (t/p);  

• zakwaterowanie; 4 noclegi w Domu Pielgrzyma „Notre Dame” – pokoje 2, 3, 4 i 6 osobowe z łazienkami;  

• wyz ywienie w Lourdes 4 s niadania wzmocnione; 4 obiadokolacje  

Informacje i zapisy:  

Biuro Podro z y PL TRAVEL  

ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-032 Katowice  

www.pltravel.pl; biuro@pltravel.pl;                  
info@pltravel.pl  

 Przed nami III edycja archidiecezjalnej pielgrzymki osób chorych, niepełnosprawnych, ich najbliższych oraz 

wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes. Wydarzenie zaplanowalis my w dniach 5–13 maja 2019 r. Przejazd 

nastąpi specjalnym pociągiem. Skład będzie złoz ony wyłącznie z wagono w sypialnych (3 osoby w przedziale).  

Organizację pielgrzymki wspiera Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, instytucje kos cielne, Grupa PKP oraz darczyn cy 

i przyjaciele. Ksiądz Arcybiskup Wiktor będzie towarzyszył pątnikom w dn. 7–9 maja, zaś Biskup Marek w 

czasie całej pielgrzymki. Pielgrzymka ta ma swoją charakterystykę – tworzą ją „rekolekcje w drodze” oraz dzieło 

duchowo-modlitewne podjęte w Lourdes. Jesteśmy przekonani, że na poziomie parafialnym pielgrzymka ta 

może stać się cennym darem rodziny i przyjaciół dla bliskiej osoby, doświadczonej chorobą albo przeciwno-

ściami wieku.  

Miejsca noclegowe dla wszystkich uczestniko w zarezerwowano w Domu Pielgrzyma „Notre Dame”. Budynek bez 

barier architektonicznych moz e pomies cic  w prostych, a zarazem komfortowych warunkach nawet 900 pielgrzy-

mo w. Usytuowano go nad brzegiem rzeki Gave de Pau – naprzeciw bazyliki sanktuaryjnej i Groty Matki Bo-

żej. Wyjątkowos c  Domu Pielgrzyma polega m.in. na tym, z e funkcjonuje on jak szpital, zapewniając włas ciwą opiekę 

chorym i niepełnosprawnym, sale spotkan , cztery jadalnie, dyz urki lekarskie, gabinety zabiegowe, wo zki i ryksze 

dla oso b chorych lub osłabionych oraz taras z widokiem na Sanktuarium. Organizatorzy zapewnią pielgrzymom 

„wzmocnione” s niadanie, ciepłą obiadokolację i dostęp do anekso w kuchennych celem przygotowania prostych po-

siłko w np. kanapek.  

Celem ułatwienia przemieszczania się po Lourdes, pielgrzymi będą podzieleni na 7 grup pięćdziesięcioosobo-

wych pod przewodnictwem lidera, lekarza, dwo ch pielęgniarek oraz kapłana.  


