
PPPPIELGRZYMKA DO IELGRZYMKA DO IELGRZYMKA DO IELGRZYMKA DO LLLLUKSEMBURGA UKSEMBURGA UKSEMBURGA UKSEMBURGA ––––    6666 DNI DNI DNI DNI    
 

Dzień 1: Wyjazd z Polski (3.05.2018) 
W godzinach wieczornych wyjazd z parkingu przy kościele w Łazanach w kierunku Luksemburga. Nocny przejazd 
przez Niemcy. 
 

Dzień 2: Kolonia, Luksemburg (4.05.2018) 
Rano przejazd do Kolonii jednego z najstarszych miast niemieckich załoŜonego w 33 r p.n.e. Zwiedzanie miasta, 
w tym najwybitniejszego dzieła sztuki gotyckiej w Niemczech - Katedry św. Piotra i Najświętszej Marii Panny. 
Następnie udamy się na spacer po Starym Mieście zobaczymy m.in.: stary rynek, ratusz, kościół NMP na Kapitolu 
oraz Dom Tańca Gürzenich. Kontynuacja przejazdu do Luksemburga, gdzie spotkamy się z tamtejszymi 
rodzinami. Msza św.  Śniadanie i obiad we własnym zakresie. Nocleg i kolacja w domach goszczących nas 
rodzin. 
 

Dzień 3: Luksemburg (5.05.2018) 
Śniadanie u goszczących nas rodzin. Rano spotykamy się wyznaczonym miejscu i rozpoczniemy zwiedzanie 
Luksemburga. Program zwiedzania zapewnia Duszpasterstwo MłodzieŜy w Luksemburgu. W trakcie zwiedzania 
przewidziany jest czas na obiad w lokalnej restauracji (obiad w cenie). Eucharystia. Po zwiedzaniu powrót na 
kolacje i nocleg do domów goszczących nas rodzin (warto zabrać jakieś drobne upominki dla rodzin, które nas 
będą gościły w swoich domach jako wyraz wdzięczności). 
 

Dzień 4: Luksemburg (6.05.2018) 
Śniadanie u goszczących nas rodzin. Tego dnia przypada zakończenie dwutygodniowej oktawy ku czci Matki 
BoŜej z Luksemburga. Jest to jedno z głównych wydarzeń religijnych w Księstwie. Spotkanie w wyznaczonym 
miejscu, skąd udamy się na Mszę św. rozpoczynającą uroczystości. Weźmiemy równieŜ udział w procesji ulicami 
stolicy. Na czele pochodu niesiona jest cudowna figura Maryi ubrana w odświętne szaty, w prawej ręce Matka 
BoŜe trzyma klucz do miasta i do serca mieszkańców Księstwa. Co roku w obchodach oktawy biorą udział 
najwaŜniejsze osoby w państwie, w tym rodzina ksiąŜęca. W ciągu dnia przewidziany jest czas wolny na obiad w 
lokalnej restauracji (w cenie). Wieczorem wraz z poszczególnymi rodzinami wrócimy do ich domów na kolację i 
nocleg. 
 

Dzień 5: Luksemburg, Tropical Islands (7.05.2018) 
Śniadanie u goszczących nas rodzin kończące nasz pobyt w Luksemburgu. Rano spotykamy się wyznaczonym 
miejscu. Eucharystia. Wyjazd w kierunku Tropikalnej Wyspy. Po drodze zatrzymamy się na obiad (we własnym 
zakresie). Po dotarciu na Tropikalną Wyspę otrzymamy opaski na rękę, która otwiera szafkę oraz jest środkiem 
płatniczym rozliczanym przy wyjściu (koszt wstępu w cenie, natomiast kolacja i inne zakupy we własnym 
zakresie). Nocleg w 2 lub 4-osobowych zamykanych namiotach safari znajdujących się na hali. 
 

Dzień 6: Przyjazd do Polski (8.05.2018) 
Śniadanie na hali basenowej w cenie. Dalszy ciąg pobytu w Tropical Islands. Obiad we własnym zakresie. W 
godzinach południowych wyjazd w kierunku Polski, przyjazd do Łazan w godzinach wieczornych. 

Cena: 350zł i 120Cena: 350zł i 120Cena: 350zł i 120Cena: 350zł i 120€€€€    

Cena zawiera: 
 Przejazd autokarem 
 Ubezpieczenie 
 Koszty zwiedzania Kolonii i Luksemburga 
 Pobyt w Tropical Islands 
 Obiady w 3 i 4 dniu oraz śniadanie w dniu 6 

 

Cena nie zawiera: 
 Posiłków w 1 dniu, śniadania i obiadu w dniu 2, 

obiadów w dniu 5 i 6. 
 Wydatków własnych 
 Świadczeń niewymienionych w ofercie 

 

Zapisy u księdza Dawida. Przy zapisach wpłacamy zaliczkę 350zł oraz podajemy numer 
PESEL i numer dowodu osobistego lub paszportu. 120€ wpłacamy do 10 kwietnia 2018r. 


