
Pielgrzymka do Belgii i Niemiec

I dzień

- wyjazd z Polski w godzinach wieczornych, przejazd do Niemiec.

II dzień                                                                                                        
- przyjazd do niemieckiego sanktuarium Maria Laach - klasztor
Benedyktyński z XII-w położony w wulkanicznych górach Eiffel, dalsza podróż do Belgii, msza święta w 
sanktuarium w Banneux - miejscowości u podnóża Ardenów, gdzie w 1933 r. objawiła się Matka Boża - 
Sanktuarium Matki Bożej Ubogich, spacer po pięknym parku, Aleja Magnificat, „Cudowne Źródełko”, 
Droga Krzyżowa, Kaplica św. Michała Archanioła, dalej do sanktuarium Naszej Pani z Scherpenheuvel. 
przyjazd w okolice Brukseli, zakwaterowanie w hotelu na obrzeżach miasta, obiadokolacja, nocleg.

III dzień                                                                                                             
-śniadanie, wyjazd do Brukseli, zwiedzanie: na przedmieściu Laken prywatna
rezydencja rodziny królewskiej ze słynnymi „szklanymi domami”, chiński i 
japoński domek – pozostałości ze światowej wystawy Expo, słynna bryła 
Atomium, w centrum Brukseli Katedra św. Mikołaja i Guduli, najpiękniejszy 
rynek Europy, otoczony wspaniałymi kamienicami mieszczańskimi, 
ozdobiony gotyckim ratuszem z koronkową dekoracją kamieniarską, symbol 
frywolnego charakteru miasta – statuetka Manekin Pis, Droga Królewska, 
Parlament i Pałac Sprawiedliwości. Jeśli czas pozwoli wieczorny wyjazd do 
miejscowości Sint-Niklaas - miasta zawdzięczającego nazwę św. Mikołajowi 
z największym w Belgii rynkiem. Powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg. 

IV dzień                                                                                                                                                      
-śniadanie, zwiedzanie Katedry św. Rumolda w Mechelen, dalsza podróż do ruin Opactwa Benedyktynów 
w Villers la Vile, przejazd do sanktuarium w Beauring, małej miejscowości gdzie w latach 1932-33 Matka 
Boża 33 razy objawiała się pięciorgu dzieciom, przekazując że jest Matką Bożą Grzeszników i zachęcała do 
nieustającej modlitwy, msza święta, następnie przejazd do Luksemburga – krótki spacer po Starówce, 
katedra Notre Dame, przyjazd na obiadokolację i nocleg do Francji przy granicy z Luksemburgiem.

V dzień                                                                                                      
-śniadanie, wyjazd do Schengen – miejsca podpisania Traktatu
Europejskiego, a następnie do Trier – Katedra NMP, zabytki rzymskie:
most, brama Porta Nigra, cesarskie termy, amfiteatr, sala tronowa, msza
święta w Trier, przejazd do Wormacji – romańska Katedra św. Piotra
jedna z najwspanialszych tzw. katedr cesarskich w Niemczech, dalsza
podróż do Walldurn - miejsca cudu eucharystycznego.      
http://www.therealpresence.org/eucharst/mir/english_pdf/Walldurn.pdf  .

VI dzień                                                                                                    
-Powrót  do Polski w godzinach rannych następnego dnia

CENA =    na zapytanie
           

Cena obejmuje:                                                                                                                                     
-przejazd autokarem LUX                                                                                                                                  
-3 noclegi w Belgii we Francji – hotele 2* - pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami                                                
-3 śniadania, 3 obiadokolacje                                                                                                          
-ubezpieczenie NNW (do 10.000 zł/os) i KL (do 40.000 zł/os)                                                                           
-pilota na całą trasę

Cena nie obejmuje:                                                                                                                               
-wstępów do zwiedzanych obiektów – około  75 - 90  EURO/os

http://www.therealpresence.org/eucharst/mir/english_pdf/Walldurn.pdf
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