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FRANCJA PÓŁNOCNA (Normandia- Bretania) 
 
 

TERMIN: 01.07- 09.07.2017 
 
 
RAMOWY PROGRAM: 
 

1 dzień- wyjazd ze Szczecina w godzinach porannych (6:00). Tranzytowy przejazd przez Niemcy 
i Belgię do Francji. Przyjazd do Valenciennes, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
 
2 dzień- przejazd do Rouen- stolicy Normandii i ważnego ośrodka kultury. Zwiedzanie miasta: 
Katedra Notre Dame- arcydzieło architektury gotyckiej ze słynną fasadą, XV-wieczny, gotycki 
Palais de Justice- niegdyś parlament Normandii, piękny przykład płomienistego gotyku, plac 
Vieux-Marche i kościół Ste-Jeanne-d`Arc, gotycki kościół St-Maclou i kościół St-Ouen ozdobiony 
witrażami. Następnie przejazd do Bec Hellouin, gdzie zwiedzimy opactwo benedyktyńskie Notre 
Dame du Bec (z XI w.)- miejsce kształcenia i pogłębiania wiary wielu wybitnych postaci (m.in. 
Papież Aleksander II, św. Ivo z Chartres). Opactwo Bec od dawna jest mocno powiązane z 
Anglią- mnisi z Bec są nawet właścicielami wielu ziem w Anglii- n.p. wioska Tooting Bec na 
przedmieściach Londynu. W dzisiejszych czasach znane z ceramiki wyrabianej przez mnichów. 
W miarę możliwości czasowych wizyta w opactwie Jumieges- tzw. magicznych ruinach. Klasztor 
Jumieges został założony w 654 r. przez św. Filiberta, a kres jego działalności dała rewolucja 
francuska. Przejazd do hotelu w Lisieux na obiadokolację i nocleg. 
 
3 dzień- po śniadaniu przejazd do Lisieux- miasta św. Teresy. Odwiedzimy tu najważniejsze 
miejsca związane ze świętą: Bazylikę św. Teresy, klasztor Karmelitek (Carmel), Katedrę św. 
Piotra z XII w., dom rodzinny. Wizyta na zamku Saint-Germain-de-Livet. Następnie przejazd w 
okolice miejscowości Coleville do Omaha Beach- miejsca walki aliantów z Niemcami w 1944 
roku (tzw. D-Day). Wizyta na cmentarzu wojskowym. Kolejno przejazd do Pontmain-.zbudowane 
przed 120 laty w odpowiedzi na zjawienie się Maryi (1871 r.) wzywającej do ufnej modlitwy 
i zapewniającej, że Jej Syn „daje się uprosić". Nawiedzenie bazyliki. Wieczorem przejazd do 
hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 
4 dzień- po śniadaniu przejazd do miejsca objawień- Sanktuarium Mont Saint Michel- (wzgórze 
św. Michała) wpisanego na listę światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. To cudownie 
położony zamek i opactwo, którego początki sięgają VIII w. Najbardziej malowniczy zespół 
zabytkowy położony na stożkowej, skalistej wysepce połączonej z lądem groblą.  Według legendy 
został tu pochowany w złotej trumnie i złotych butach sam Juliusz Cezar. Proponujemy 
zwiedzanie, spacer krętymi uliczkami oraz zwiedzanie dawnego klasztoru benedyktynów. Mont 
Saint Michel jest ostatnim miejscem w Normandii na trasie pielgrzymki. Pobliskie Saint Malo leży 
już na terenie Bretanii. Przejazd do Saint Malo, miasta- twierdzy zbudowanego na skałach, 
połączonego z lądem stałym tylko wąskim paskiem plaży. Zwiedzanie Katedry St. Vincent i 
spacer wąskimi uliczkami starego miasta. Następnie wycieczka wzdłuż Szmaragdowego 
Wybrzeża do Cap Frehel- jednego z najbardziej malowniczych przylądków Bretanii. Wieczorem 
przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 
5 dzień- po śniadaniu przejazd przez najpiękniejszy odcinek Wybrzeża Różowego Granitu, 
obok fantastycznych formacji granitowych, do Perros Guirec. Następnie przejazd do 
miejscowości Pleyben, gdzie zobaczymy jeden z klejnotów Bretanii- Kalwarię z XVI w. i zespół 
sakralny uznawany za najbogatszy w Bretanii. Kolejno przejazd do Locronan i zwiedzanie 
baśniowego miasteczka. To tu Roman Polański nakręcił swój film "Tess". Zobaczymy rynek z 
zabytkowym zespołem architektonicznym, kościół i kaplicę du Penity z XV-XVI w., renesansowe 
kamieniczki. Przejazd na dzikie, wysunięte na zachód wybrzeże zwane Finistere- Koniec Ziemi. 
Spacer do Pointe du Raz- skalistego, smaganego wiatrem i falami przylądka. Wieczorem 
przejazd do Quimper- najstarszego miasta Bretanii z pięknym starym miastem i gotycką katedrą. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
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6 dzień- po śniadaniu przejazd do Concarneau- krótki spacer. Następnie przejazd do 
Sanktuarium św. Anny (Sainte Anne D’Auray)- najważniejszego miejsca pielgrzymkowego 
Bretanii. W 1624 r. wieśniakowi Yvesowi Nicolazicowi kilkakrotnie zjawiła się św. Anna, matka 
Najświętszej Maryi Panny, prosząc go o zbudowanie kaplicy. Obecnie do sanktuarium św. Anny 
przybywa rocznie około miliona pątników. W 1996 r. pielgrzymował tu św. Jan Paweł II. Kolejno 
przejazd do Vannes. Wizyta w katedrze św. Piotra. Spacer przez starówkę do murów obronnych, 
z których roztacza się wspaniały widok na miasto. Po południu przejazd do Rochefort en Terre, 
które w 2016 roku uzyskało tytuł „village préféré des français” (ulubione francuskie miasteczko). 
Spacer po mieście i podziwianie zamku i XVI w. rezydencji. Wieczorem przejazd w okolice 
Rennes na obiadokolację i nocleg. 
 
7 dzień- po śniadaniu zwiedzanie stolicy Bretanii- Rennes: Katedra św. Piotra, Palais de Justis, 
malownicza starówka z osiemnastowiecznymi budynkami o drewnianej konstrukcji szkieletowej. 
Następnie przejazd w miejsce lądowania aliantów w Normandii. Chwila zadumy na cmentarzu 
polskim, gdzie pochowani są żołnierze z Armii Generała Maczka. Krótki spacer po 
średniowiecznym Vitre, zaliczanym do najładniejszych miejscowości regionu. Kolejno przejazd 
do Solesmes- opactwa benedyktynów położonego malowniczo nad rzeką Sarthe, założonego w 
1010 roku. Benedyktyni z Solesmes wydają księgi liturgiczne, książki z zakresu duchowości i z 
historii. Nagrywają również śpiewy gregoriańskie, którym zawdzięczają światową sławę. Od lat 
30. XIX wieku, po zawieruchach rewolucji francuskiej, zakonnicy gromadzą w swoich archiwach 
kopiowane śpiewy gregoriańskie z klasztorów całej Europy. Wieczorem przejazd do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. 
 
8 dzień- po śniadaniu przejazd do Chartres, zwiedzanie Katedry Notre-Dame, która powstała 
w latach 1134-1226 ale jej mniej znana historia sięga okresu poprzedzającego chrystianizację 
Galii. Około IV wieku, w miejscu kultu druidów, pierwsi chrześcijanie wybudowali świątynię, 
pierwszą katedrę w Chartres. Dzisiaj można podziwiać w krypcie posąg dziewicy, czczonej przez 
całe Średniowiecze i zwanej "Naszą Panią z podziemia". Stąd kult maryjny w Chartres utrzymany 
aż do naszych czasów. Dzięki swojemu wiekowi i urodzie, witraże w Chartres stanowią 
najbogatszą kolekcję w Europie. Jest ich 172 i pokrywają w sumie 2600m2. Powstały w XII i XIII 
w. Około południa wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
  
9 dzień- powrót do Szczecina rano. 
 

CENA: 2170 zł przy grupie 42- 45 osób 
 
ŚWIADCZENIA: 
- przejazd komfortowym autokarem (z WC, DVD, klimatyzacją, barkiem),  
- 7 noclegów w hotelach**/*** ,pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami,  
- 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 
- ubezpieczenie NNW, KL, CP, bagaż firmy Signal Iduna S.A,  
- opieka pilota na całej trasie wycieczki. 
 
UWAGI:  
Podany program jest ramowy. Kolejność zwiedzania ustala pilot- przewodnik, 
Codziennie planowana jest Msza Św., 
Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 80 Euro), 
Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji, 
W przypadku mniejszej ilości uczestników cena wyższa o 100 zł. 




