
 Duszpasterstwo Pielgrzymkowe La Salette 
ul. Koszalińska 12, 30 – 407 Kraków 

tel. (012) 269-36-33, fax: (012) 269-36-32 

e-mail: pielgrzymki-lasalette@wp.pl , 

www.pielgrzymki.net 

Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – 

Patrona Prawników 
www.arslegis.org.pl  

Krajowe Duszpasterstwo Prawników 
http://www.duszpasterstwoprawnikow.pl 

OGÓLNOPOLSKA  PIELGRZYMKA 

PRAWNIKÓW  DO  BRETANII 

 

PROGRAM 

1 dzień – 16.05 

Zbiórka na lotnisku w Katowicach Pyrzowicach o godzinie 10.00, odprawa o 12.00 przelot do 
Paryża. Przylot do Beavois o14.10, przejazd do hotelu w okolicy Paryża na kolację i nocleg. 

2 dzień – 17.05 

Po śniadaniu przejazd do Mont - St. - Michel, jednego z najciekawszych i najbardziej 
malowniczych zespołów zabytkowych we Francji. Zwiedzanie miasteczka i słynnego 
gotyckiego klasztoru położonego na skalistej, stożkowatej wysepce, otoczonej wysokimi 
murami. Przejazd do St. Malo - miasta - twierdzy zbudowanego na skałach, połączonego  
z lądem stałym tylko wąskim paskiem plaży. Zwiedzanie Katedry St. Vincent i spacer 
wąskimi uliczkami starego miasta. Wycieczka wzdłuż Szmaragdowego Wybrzeża do Cap 
Frehel - jednego z najbardziej malowniczych przylądków Bretanii. Obiadokolacja i nocleg. 
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3 Dzień – 18.05 

Po śniadaniu przejazd przez najpiękniejszy odcinek Wybrzeża Różowego Granitu obok 
fantastycznych formacji granitowych do Perros Guirec. Przejazd na dzikie, wysunięte na 
zachód wybrzeże zwane Finistere - Koniec Ziemi. Spacer do Pointe du Raz - skalistego, 
smaganego wiatrem i falami przylądka. Następnie przejazd do Quimper - najstarszego 
miasta Bretanii z pięknym starym miastem i gotycką katedrą. Zwiedzanie Concarneau, portu 
rybackiego, którego główną atrakcją jest ufortyfikowane stare miasto. Zakwaterowanie  
i nocleg w hotelu. 

4 Dzień – 19.05 

Śniadanie, całodzienny pobyt w Treguier, udział w uroczystościach odpustowych, kolacja  
i nocleg. 

   

5 Dzień – 20.05 

Po śniadaniu, krótkie zwiedzanie stolicy Bretanii Rennes: Katedra św. Piotra, Palais de 
Justis, malownicza starówka z osiemnastowiecznymi budynkami o drewnianej konstrukcji 
szkieletowej. Przejazd do hotelu w okolicach Paryża. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i 
nocleg. 

6 Dzień – 21.05 

Po śniadaniu krótki objazd Paryża autokarem, przejazd na lotnisko Beavois. O godzinie 
14.30 wylot do Katowic, przylot o 16.45. 

Cena 860 EUR  

ZAWIERA 

• komfortowy autokar, przelot samolotem linii Wizzair 

• zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach, pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, 

• wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 

• ubezpieczenie KL i NNW AXA do 15 000 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,  

• opłaty za przewodników  miejscowych, napojów do obiadokolacji  


