Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu

Pielgrzymka do Paryża
WOLFSBURG – AKWIZGRAN - PARYŻ – DISNEYLAND – WERSAL - KOLONIA

4-12 października 2019

Program:
DZIEŃ 1 (piątek, 04.10): WOLFSBURG
 Wyjazd ok. godz. 06:00.
 Odwiedzimy Autostadt w Wolfsburgu, czyli eksperymentalny park stworzony przez
potężnego producenta samochodów Volkswagen. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
automobilu w jednym miejscu. Zajrzymy do hal, które prezentują takie marki jak: Seat,
Porsche, Audi, Lamborghini, Skoda oraz naturalnie Volkswagen. Zapoznamy się z historią
motoryzacji, procesem produkcji samochodów i najnowszymi trendami.
 Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2 (sobota, 05.10): AKWIZGRAN
 Śniadanie.
 Przejazd do historycznego Akwizgranu - rzymskiej osady, uzdrowiska, ulubionej siedziby
Karola Wielkiego i miejsca koronacji królów niemieckich. Zobaczymy rynek ze słynnym
gotyckim ratuszem z XIV w., wieżę Granusa oraz katedrę NMP będącą zlepkiem stylów,
której najcenniejszą częścią jest dawna kaplica pałacowa Karola Wielkiego. Katedra,
wpisana w 1978 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest miejscem
przechowywania Wielkich Relikwii. Przede wszystkim prezbiterium pełni funkcję
sanktuarium mieszczącego cztery najwyższej wagi relikwie Marii, Jezusa oraz Jana
Chrzciciela, które pochowane są w późnoromańskim relikwiarzu Marii. Świątynia była
jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w Europie, a dawna tradycja
wystawiania co siedem lat relikwii jest kontynuowana do dzisiaj.
 Przespacerujemy się również uliczkami Starego Miasta, skrywającymi urocze fontanny
i pomniki.
 Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3 (niedziela, 06.10): PARYŻ
 Śniadanie.
 Zwiedzanie Muzeum Perfum Fragonard. Spacer Wielkimi Bulwarami po najbardziej
eleganckiej dzielnicy Paryża. Zobaczymy z zewnątrz operę Garnier, jeden
z najpiękniejszych i największych teatrów muzycznych świata. Dotrzemy do placu
Vendôme, przy którym stoją m.in.: słynny hotel Ritz i dom, w którym mieszkał i zmarł
Fryderyk Chopin oraz kolumna z rzeźbą Napoleona. Zatrzymamy się również przed
Kościołem Św. Magdaleny, w którym odbyły się uroczystości pogrzebowe Adama
Mickiewicza i Fryderyka Chopina.
 Zobaczymy także Pałac Inwalidów, jedną z najbardziej charakterystycznych budowli
centralnego Paryża. Budynek pochodzi z XVII wieku, wzniesiony został w stylu
klasycystycznym, z inicjatywy króla Ludwika XIV. Od samego początku służył jako
pensjonat i szpital dla inwalidów wojennych. Pod Kopułą znajduje się miejsce spoczynku
cesarza Napoleona oraz członków jego rodziny i innych zasłużonych dla armii francuskiej.
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Aktualnie Les Invalides pełni funkcję muzeum wojskowego, w którym znajdują się bogate
zbiory broni, mundurów oraz makiety licznych fortyfikacji.
Wjazd na Wieżę Eiffla – najsłynniejszą żelazną budowlę Paryża, będącą od 1889 r.
symbolem miasta, skąd będziemy podziwiać przepiękną panoramę miasta.
Rejs statkiem po Sekwanie.
Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4 (poniedziałek, 07.10): PARYŻ
 Śniadanie.
 Zwiedzanie zaczniemy od Luwru, największego muzeum na świecie, gromadzącego dzieła
sztuki z czasów od starożytności do połowy XX w. Mona Liza, Wenus z Milo, Nike z
Samotraki to tylko jedne z nielicznych dzieł, które będziemy podziwiać.
 Następnie przejdziemy pod Arc du Carrousel - łuk, który został zaprojektowany na zlecenie
cesarza Napoleona i wzorowany jest na łuku Konstantyna w Rzymie. Upamiętnia on
wojskowe i dyplomatyczne zwycięstwa Napoleona.
 Przespacerujemy się przez Ogrody Tuileries, będące największymi i najdawniejszymi
ogrodami w stylu francuskim w Paryżu, które w przeszłości otaczały rezydencję królów
Francji. Dotrzemy do Plac de la Concorde z egipskim obeliskiem oraz dwiema dużymi
fontannami - Fontanną Rzek i Fontanną Mórz, gdzie dodatkowo w narożnikach placu
znajduje się osiem kobiecych rzeźb będących symbolami głównych miast francuskich.
 Dotrzemy również na Pola Elizejskie, reprezentacyjną aleję Paryża z licznymi teatrami,
restauracjami, kinami i ekskluzywnymi sklepami. Zobaczymy Łuk Triumfalny na Placu de
Gaulle'a zbudowany dla uczczenia tych, którzy walczyli i polegli za Francję w czasie
rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich.
 Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5: (wtorek, 8.10) PARYŻ
 Śniadanie.
 Zatrzymamy się w Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika, znanym miejscem
modlitwy i pielgrzymek. Kaplica ta nierozerwalnie łączy się z postacią Św. Katarzyny
Labouré, siostry z nowicjatu szarytek, której w 1830 r. trzykrotnie objawiła się Matka
Boża.
 Dotrzemy do Wyspy Cite, czyli najstarszej części miasta, gdzie znajduje się Katedra Notre
Dame, najwspanialszy zabytek sztuki sakralnej z XII w. zachwycający lekkością
architektury oraz wspaniałymi witrażami.
 Zobaczymy (z zewnątrz) Centrum Pompidou, awangardowy budynek, w którym znajduje się
muzeum sztuki współczesnej.
 Następnie przespacerujemy się po dzielnicy artystów Montmartre, gdzie żyli i tworzyli
m. in. Picasso czy Van Gogh. Przejdziemy wąskimi, urokliwymi uliczkami na Plac du Tertre,
gdzie dziesiątki malarzy i karykaturzystów portretują turystów. Spacer zakończymy na
Placu Blanche, pod słynnym wiatrakiem kabaretu Moulin Rouge.
 Zwiedzimy bazylikę Sacré-Coeur, która od końca XIX w. stała się symbolem paryskiej
pobożności. Wybudowana została w podzięce za ocalały Paryż. Adoracja możliwa jest tutaj
przez całą dobę i trwa nieprzerwanie od 1 sierpnia 1885 roku. W miejscu, w którym dziś
stoi bazylika Sacré-Coeur w Paryżu, modliły się m.in. Joanna d’Arc i Mała Teresa z Lisieux,
a w XVI wieku Ignacy Loyola rozpoczął tu działanie zakonu jezuitów.
 Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6 (środa, 9.10): DISNEYLAND
 Śniadanie.
 Całodzienna zabawa w Parku Disneyland. To nie jest zwykłe wesołe miasteczko. Tutaj
można się przenieść w bajkowy świat, dzięki postaciom z kreskówek Disneya, tematycznym
parkom, spektaklom, paradom i innym niezliczonym atrakcjom.
 Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7 (czwartek, 10.10): WERSAL
 Śniadanie.
 Przejazd do Wersalu, niewielkiego miasta we Francji, które przyciąga tu każdego roku
miliony turystów z całego świata, dzięki monumentalnemu pałacowi, który w czasach
swojej największej świetności stanowił główną rezydencję monarchów francuskich.
Prawdziwą perełką wersalskiego pałacu stała się lustrzana komnata z prawie czterystoma
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lustrzanymi obrazami – wcześniej wykorzystywana jako restauracja. W 1979 roku
rezydencja w Wersalu wraz z otaczającymi ją ogrodami została wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Przespacerujemy się pięknymi ogrodami w stylu francuskim, zaprojektowanymi przez
samego Ludwika XIV Wielkiego - Króla Słońce.
Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 8 (piątek, 11.10): KOLONIA
 Śniadanie.
 Przejazd do Niemiec. Spacer po Kolonii. Zwiedzimy Katedrę Świętego Piotra i Najświętszej
Marii Panny, drugą co do wysokości gotycką katedrę na świecie, która za sprawą
sprowadzonych z Mediolanu relikwii Trzech Króli, była w okresie średniowiecza jednym z
najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na mapie Europy. Od 1996 roku wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
 Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 9 (sobota, 12.10): POWRÓT
 Śniadanie.
 Przejazd w kierunku Polski.
 Obiad. Powrót do Poznania w godzinach wieczornych.
UWAGA: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena: 2950 PLN + 100 €
Cena














obejmuje:
Transport klimatyzowanym autokarem.
Zakwaterowanie: 8 x nocleg w pokojach kilkuosobowych.
Wyżywienie: 8 x śniadanie, 8 x obiadokolacja, 1 x obiad, 6 x lunch pakiet (2 kanapki, woda
lub sok).
Opiekę francuskojęzycznego pilota/przewodnika przez cały czas trwania pielgrzymki.
Opiekę lokalnych przewodników.
Bilety wstępu: Autostadt, wjazd na Wieżę Eiffla, rejs po Sekwanie w Paryżu, wycieczka do
do Disneylandu (całodzienny bilet).
Wjazd autokarem do Paryża 3,4,5 dnia.
Ubezpieczenie turystyczne AXA Kontynenty: KL do kwoty 10 000 €, NNW do kwoty 2000 €
(indeks: UTG/18/08/30).
Identyfikator pielgrzyma oraz krótki drukowany przewodnik z programem zwiedzania.
Rezerwację Mszy Świętych.
Podatki lokalne city tax.
Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Wypożyczenie Tour Guide – nowoczesnego systemu słuchawkowego z bateriami dla każdego
uczestnika na cały czas trwania pielgrzymki.

Cena nie obejmuje:
 Dobrowolnego ubezpieczenia od chorób przewlekłych i kosztów rezygnacji.
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