
-  K I E R U N E K  -  L O U R D E S -  
HOTEL 3-gwiazdkowy - 7 dni / 7 nocy (od czwartku do czwartku) 

- WAKACJE RODZINNE TO ŚWIĘTA RZECZ - 
 

Zadowolid maluchy, nie zapomnied o nastolatkach, pomóc w odnalezieniu się rodziców... wakacje rodzinne nie zawsze 

są łatwe!  Oto pomysł na pobyt łączący rozrywkę, powrót do źródeł, zachwyt i wspaniałe widowisko zapewniające 

szczęście zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

 

7 dni / 7 nocy: od czwartku, godzina 20:05, do czwartku, godzina 20:30: Począwszy od 2360€ za rodzinę (na bazie 2 

dorosłych i 2 dzieci) 

Cena obejmuje: 7 nocy według formuły B&B – 1 karta wstępu Grands Sites (Cauterets-Pont d’Espagne i Pic du Midi) 

– 1 karta rodzinna na zwiedzenie zamku w Lourdes oraz Pic du Jer – spotkanie z pasterzami (zwiedzanie owczarni i 

podwieczorek lub piknik niedaleko stada) – 1 karta rodzinna umożliwiająca wstęp do Zwierzyoca pirenejskiego – 5 

zjazdów na Mountain Luge na osobę –1 karta rodzinna umożliwiająca wstęp do grot w Bétharram - 2 zajęcia 

obejmujące sporty wodne nad jeziorem w Lourdes – 7 dni wynajmu samochodu - opłata administracyjna. 

Cena ta nie obejmuje posiłków ani podatku za pobyt. 

 

Zarezerwuj same noclegi na Booking : https://lc.cx/wWLK    

Zarezerwuj swój Pakiet „wszystko wliczone w cenę” (Noclegi + samochód + usługi turystyczne) w języku angielskim, 

w sklepiku Pireneje : laboutique@ha-py.fr   +335 62 56 70 00 

 

 DZIEO 0 

Czwartek, 20:05: przylot na lotnisko Lourdes-Pyrénées.  

Przyjazd do Lourdes i Msza Św. o godzinie 23:00 w Grocie 

 Przed dojazdem na nocleg do hotelu Best Western Beauséjour 

pozostaje jeszcze trochę czasu na zobaczenie Lourdes. Jest to 

doskonała chwila na poznanie tego legendarnego miasta, gdyż 

nocą odczuwa się cały czar tego miejsca. Mało miejsc należących 

do Kościoła pozostaje otwartych nocą, ale tutaj obszar 

Sanktuarium jest otwarty przez całą dobę. Dwie minuty na 

piechotę wystarczą, aby dojśd do tego unikalnego na świecie 

miejsca. Msza odprawiana jest każdego wieczoru w Grocie o 

godzinie 23:00. 

 Lotnisko – Hotel Best Western Beauséjour, Lourdes: 22 minuty, 

16km. 

 Hotel Best Western Beauséjour – Sanktuarium: 2 minuty na piechotę, 150m. 

 

Dobre adresy: 

 L’Alexandra: Na frontonie uwagę przyciągają artystycznie rozwieszone garnki i inne przybory kuchenne. To miejsce 

jest ulubionym przybytkiem mieszkaoców Lourdes ze względu na kreatywne dania. 

3, rue du Firt – 65100 Lourdes    +335 62 94 31 43 

 

 Bar-restauracja „La Leffe”: Prawdziwy, tradycyjny bar-restauracja przypominający paryskie bistro. Ogromny wybór 

regionalnych specjałów, do których proponuje się belgijskie piwo beczkowe. 

16, place Marcadal – 65100 Lourdes    +335 62 46 34 48 

 

 Pizzeria „Da Marco”: Ta rustykalna i przytulna restauracja oferuje pełne kolorów i zapachów pizze, nawet na deser. 

16, place Marcadal – 65100 Lourdes    +335 62 94 03 59 

 

Noc w Lourdes. 

  

https://lc.cx/wWLK
mailto:laboutique@ha-py.fr


 DZIEO 1 

Dolina Gavarnie i procesja z pochodniami 

 Dzisiaj czas na pójście do cyrku! Tysiące turystów 

udaje się co roku na piechotę do podnóża tego 

kolosu sklasyfikowanego jako Światowe Dziedzictwo 

Ludzkości. Dolina Gavarnie to prawdziwe dzieło 

natury, które wygląda, jakby je ktoś zaprojektował. 

Na początek miejscowośd pełna ruchu i czaru. 

Następnie na koocu drogi pojawia się dolina w 

kształcie cyrku: ponad 5km średnicy, pionowe ściany 

o wysokości 1500m i setki wodospadów. W obliczu 

tych ogromnych ścian o srebrzystych odblaskach 

czujemy się zupełnie mali, a fascynacja pozostaje na 

zawsze... Ten 30-minutowy, łatwy i urzekający 

spacer prowadzi wzdłuż Gave de Pau, przecina 

płaskowyż Courade i prowadzi aż do tablicy orientacyjnej doliny. Kawałek dalej znajduje się hotel-restauracja. Stamtąd 

roztacza się niesamowity widok na największy wodospad we Francji. A dzieci z radością odbędą tę trasę na grzbiecie 

osła! (2 godziny tam i z powrotem) 

 Lourdes – Gavarnie: 55 minut, 49km. 

 

Po powrocie do Lourdes, trzeba pamiętad, że wieczorem ma 

miejsce procesja z pochodniami, o godzinie 21:00. Tysiące 

odwiedzających i pielgrzymów idzie procesją z pochodniami za 

statuą Matki Bożej z Lourdes, z groty objawieo do samego placu 

bazyliki Matki Bożej Różaocowej. Procesja gromadzi gęsty tłum, 

spontaniczny, różnorodny, kroczący w radosnej atmosferze, 

pełnej dobroczynnej energii. Zachwyca piękno tysięcy pochodni 

rozświetlających miasto... Moment, jaki trzeba przeżyd 

przynajmniej raz w życiu. 

 

Dobry adres: 

 Hotel-restauracja w dolinie Gavarnie: Znajduje się o niecałą godzinę marszu z miejscowości Gavarnie i warto ją 

odwiedzid! Widok z tarasu na wodospady jest naprawdę fantastyczny. Dania z bufetu i karty są wyjątkowo dobre i w 

całkiem rozsądnych cenach. 

65120 Gavarnie    + 335 62 92 48 02 

 

 

Noc w Lourdes. 

 

 DZIEO 2 

Cauterets-Pont d’Espagne w Narodowym Parku Pirenejów 

 Wyjazd do Cauterets - prawdziwej, pirenejskiej 

miejscowości wypoczynkowej, która jest idealnym 

miejscem dla dzieci, umożliwiającym im odkrycie 

przyrody. Wiele obiektów i tras oferuje mnóstwo 

możliwości spacerów i pozwala na skorzystanie z 

rajskiego ogrodu w Pirenejach bez większego wysiłku. 

Po wyjechaniu z tej czarującej miejscowości trzeba 

około piętnastu minut na dojechanie do znajdującego 

się wyżej parkingu Puntas. Sama droga stanowi 

prawdziwy spektakl dla oczu dzięki kolejnym 

wodospadom i burzącym się potokom. Droga ta 



prowadzi do samego serca najczęściej odwiedzanego miejsca w Narodowym Parku Pirenejów - Cauterets-Pont 

d’Espagne. Jest to wyjątkowy rezerwat przyrody. Każde miejsce tutaj tętni życiem. Zalecamy skorzystanie z dwóch 

kolejnych wyciągów, z kolejki linowej Puntas oraz wyciągu krzesełkowego Gaube, aby po 15 minutach dodatkowego 

spaceru wygodną ścieżką móc bezpośrednio dojśd do jeziora Gaube. Można zobaczyd ten cały obszar schodząc 

następnie pieszo lub wyciągiem krzesełkowym.   

 Lourdes – Cauterets : 35minut, 31km. 

  

 
Dobre adresy: 
 Au Refuge des Sens: W tym salonie czekolady i herbaty najtrudniejszą rzeczą jest dokonanie wyboru... Czekolada 
wiedeoska, tarta jabłkowa „Tatin”, wypieki na kruchym, chrupiącym cieście czy też naleśniki z gęstą, bitą śmietaną? 
7, rue du Richelieu - Galerie des Princes – 65110 Cauterets    +335 62 92 57 76 
 
 L’Abris du Benquès w Cauterets: Rozkosz dla oczu i podniebienia... Szeroki wybór starannie przygotowanych dao i 
przystawki podawane na desce, aby uprzyjemnid czekanie. Wyselekcjonowany przez przewodnik Michelin. 
Route de la Raillère – 65110 Cauterets    +335 62 92 50 15 
 
 Zajazd na Pont d’Espagne: Naprzeciw wspaniałego wodospadu Pont d’Espagne można delektowad się omletem z 
borowikami lub innymi, regionalnymi specjałami. 
Site de Cauterets-Pont d’Espagne – 65110 Cauterets    +335 62 92 54 10 
 
 Zajazd nad jeziorem Gaube: W tym legendarnym miejscu można skosztowad pstrąga lub innych wyrobów 
regionalnych na tarasie, patrząc na fantastyczny, pirenejski krajobraz. 
Cauterets-Pont d’Espagne – 65110 Cauterets    +335 74 51 56 28 
 

 

Noc w Lourdes. 

 

 

 DZIEO 3 

Udział w międzynarodowej Mszy Św. oraz zwiedzanie Zwierzyoca pirenejskiego 

Nie można zapomnied o międzynarodowej Mszy Św.* odprawianej o godzinie 9:30 w podziemnej Bazylice. 

Nieprzerwane śpiewy, muzyka, symbole, obrazy, transparenty i nieprzerwane brawa w 6 statutowych językach 

używanych w Lourdes (francuski, włoski, hiszpaoski, angielski, niemiecki i holenderski). Oryginalne przeżycie, które 

zawsze podoba się dzieciom!   

*Międzynarodowa Msza Św. jest odprawiana w środy i niedziele podczas sezonu pielgrzymkowego (kwiecieo-

październik). 

 

 Aby radośnie spędzid dalszą częśd dnia, kierunek na 

Zwierzyniec pirenejski. O kilka minut drogi od Lourdes 

znajduje się Zwierzyniec pirenejski u podnóża góry, na 

wyjątkowo dużym obszarze naturalnym. Zwierzęta prawie 

swobodnie się poruszają w tym miejscu pełnym zieleni i 

drzew. Oznakowana trasa pozwala na spacer w 

Zwierzyocu, umożliwiając spotkanie niedźwiedzi, wilków, 

rysiów, a także sępów, danieli, kozic pirenejskich, lisów, 

świstaków czy wydry... Jest to wyjątkowa okazja dla całej 

rodziny, aby razem odetchnąd tą dziką i fascynującą 

przyrodą oferującą zupełnie nowe przeżycia: spotkanie z 

opiekunami zwierząt, wyszukiwanie śladów, odkrycie ula, 

wejście do woliery, by nakarmid lorysy... Gwoździem programu będzie zdjęcie z wyjątkowo towarzyskimi świstakami! 

 Lourdes – Zwierzyniec pirenejski, Argeles-Gazost: 14 minut, 13km. 

 

Noc w Lourdes.  



 DZIEO 4 

Przełęcz Tourmalet, Pic du Midi i spotkanie z pasterzami 

 Dzieo pełen przygód! Trasa prowadzi drogą przełęczy pirenejskich, gdzie legendarna droga wije się wśród wspaniałych 

krajobrazów aż do najwyższej, a jednocześnie najsłynniejszej przełęczy drogowej: Col du Tourmalet. Na samej górze 

czeka fantastyczna panorama. To miejsce jest znane na całym świecie ze swoich heroicznych, a także tragicznych 

epopei związanych z najsłynniejszym wyścigiem kolarskim, jakim jest Tour de France. Dzieci na pewno będą pamiętad 

o zrobieniu sobie zdjęcia z Olbrzymem z Tourmalet, którego posąg znajduje się na szczycie. 

 

 Lourdes – Przełęcz Col du Tourmalet : 1:05, 49km. 

 

 Ale wspinaczka na tym się nie kooczy. 4 

kilometry dalej znajduje się La Mongie i 

stacja kolejki linowej. Proponujemy 

sensacyjną, trwającą 15 minut podróż 

powietrzną na zawrotnych wysokościach 

(350 metrów nad ziemią)... Dzieci to 

uwielbiają! Następnie uwagę dzieci 

przyciągnie olbrzymi taras panoramiczny 

specjalnie przygotowany do obserwacji, 

z tablicami orientacyjnymi i lornetkami. 

Jeden z najpiękniejszych widoków na 

świecie na wysokości 2877m: ponad 

300km szczytów! Dzieo kooczy się 

niezapomnianym spotkaniem z Yanem i 

Cedriciem - pirenejskimi pasterzami i ich 

stadami owiec w Beaudéan. Dzieci mogą 

głaskad jagnięta, nakarmid je z butelki, a także odprowadzid je na letnie pastwiska. Prawdziwe spotkanie i zajęcia dla 

całej rodziny! 

 Przełęcz Col du Tourmalet – Stacja kolejki linowej, La Mongie: 15 minut, 4,3km. 

 Stacja kolejki linowej, La Mongie – Beaudéan: 26 minut, 20km. 

 Beaudéan – Lourdes: 36minut, 27km. 

 

 

Dobry adres: 

 Obiad na szczycie Pic du Midi: Marc Berger, szef kuchni opowiada: „gotowanie na dużej wysokości nie jest rzeczą 

łatwą: woda gotuje się w temperaturze 92°C, a suche powietrze o wiele szybciej wysusza produkty spożywcze, 

postrzeganie smaków jest całkiem inne i do tego zmuszeni jesteśmy do używania kuchni elektrycznej. W tych 

niezwykłych warunkach moja ekipa dokonuje wyczynów i przygotowuje oryginalne dania wykonane z wysokiej jakości 

produktów, nawet w przypadku szybkich dao.” 

Pic du Midi (dojazd kolejką linową z La Mongie)    +338 25 00 28 77 

 

 

 

Noc w Lourdes.  



 DZIEO 5 

Park rozrywkowy w Hautacam i groty w Betharram 

Nowy dzieo pełen przygód zaczyna się o 40 minut drogi z Lourdes, gdzie znajduje się park rozrywkowy w Hautacam. 

Ruch, śmiech, a jednocześnie dotlenienie! Wśród licznych zajęd sportowych, jakie można uprawiad na wolnym 

powietrzu (déval’Kart, rollerbe (rolki na trawie), mini-quads…) na pewno zachwyci Cię Mountain luge: prawie 1-

kilometrowy zjazd z dreszczem emocji na sankach umieszczonych na szynach, 1 metr nad ziemią! Jeżeli ktoś ma jeszcze 

wystarczająco energii, kierunek do Parku leśnych akrobacji Chloro’fil: zjazdy na linie, małpie mosty, mosty nepalskie, 

latające podpórki... Ponad 200 różnych rozrywek. Bardziej spokojna, ale również pełna czaru wizyta w grotach 

Betharram zakooczy ten piękny dzieo. Można zobaczyd 5 200 metrów galerii rozłożonych na 5 piętrach, gdzie 

pobłyskują naturalnie wykute w skale prawdziwe skarby Ali Baby. Dzieci uwielbiają wizytę z przewodnikiem łodzią i 

małym pociągiem.  

 Lourdes – Park rozrywkowy w Hautacam: 35 minut, 28km. 

 Park rozrywkowy w Hautacam – Chloro’fil: 25 minut, 15km. 

 Chloro’fil – Groty w Betharram: 30 minut, 26km LUB Park rozrywkowy w Hautacam – groty w Betharram: 55 minut, 

41km. 

 

Noc w Lourdes. 

 

 

 DZIEO 6 

 Sporty wodne nad jeziorem w Lourdes 

 

Piękne jezioro w Lourdes kryjące się w gąszczu zieleni stanowi wspaniałe miejsce na spędzenie czasu z rodziną. Tutaj 

nikt się nie nudzi! Jest to jedna z najbardziej popularnych wycieczek rodzinnych mieszkaoców Lourdes. Na jeziorze 

pływający basen oferuje  przestrzeo do pływania nadzorowaną przez zawodowych ratowników. Odkryd można szeroki 

zakres zajęd sportowych: wynajem rowerów wodnych, kajaków, stand-up paddle, trzy trasy dla rowerów terenowych 

(zielona, czerwona i czarna), 18-dołkowe pole golfowe, wędkarstwo... Łatwy, 6-kilometrowy szlak o 50m wysokości 

obiega całe jezioro. Przyjemny i zacieniony - doskonały na wspólny spacer z rodziną. Jezioro w Lourdes to również 

piękne miejsce, gdzie można zjeśd obiad na tarasie restauracji mieszczącej się nad brzegiem. 

 Hotel Best Western Beauséjour – Jezioro w Lourdes: 12 minut, 6km. 

 

Noc w Lourdes. 



 DZIEO 7 - ODLOT 

Wizyta Sanktuarium w Lourdes, Zamek w Lourdes i Kolejka górska prowadząca na szczyt Pic du Jer, odlot.  

 Przed odlotem warto nabrad energii w Lourdes 

przechadzając się swobodnie na obszarze Sanktuarium. Nie 

narzucamy żadnej trasy ani żadnego harmonogramu. 

Proponujemy zwiedzenie bazylik, spacer pod arkadami, aby 

nabrad wody w fontannach, wizytę w Grocie, aby dotknąd 

skały i zapalid świecę. 

 Hotel Best Western Beauséjour – Sanktuarium: 2 minuty 

na piechotę, 130m. 

 

 Aby dzieci były w pełni zadowolone, zalecamy zwiedzenie 

zamku w Lourdes: zbudowany na skalistym wzgórzu i 

sklasyfikowany, jako zabytek historyczny, wznosi się on 

pełen majestatu nad miastem maryjnym. Stanowi 

dziedzictwo średniowiecznej przeszłości, w którym mieści 

się obecnie muzeum. Szturm na tę fortyfikację i wspięcie się 

na sam szczyt donżonu, pokonując 104 stopnie krętych, 

wąskich schodków, pozwoli na odkrycie wyjątkowego 

widoku. Można również poznad słynną legendę o Karolu 

Wielkim, który dał początek herbowi miasta Lourdes. 

 Hotel Best Western Beauséjour – Zamek: 10 minut na piechotę, 750m. 

 

 Wycieczkę można zakooczyd wjazdem kolejką górska na Pic 

du Jer, który wznosi się nad miastem. Szczyt ten jest 

rozpoznawalny dzięki dużemu krzyżowi, oświetlonemu 

nocą. Stuletnia kolejka górska prowadzi na sam szczyt w 

kilka minut, na wysokośd prawie 1000m... co gwarantuje 

czarującą podróż. Na samej górze można przejśd się 

szlakiem prowadzącym do obserwatorium lub do 

wspaniałej platformy widokowej z 360° widokiem na 

Lourdes, Tarbes, Pau, dolinę Argeles-Gazost i szczyty 

Pirenejów. 

 Hotel Best Western Beauséjour – Kolejka górska na Pic du Jer: 6 minut, 2km. 

 

Przed wieczorem kierunek na lotnisko Lourdes-Pyrénées. Godzina odlotu: 20:30. 

  Hotel Best Western Beauséjour – lotnisko: 22 minuty, 16km. 

 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 

TWÓJ HOTEL: 

HOTEL BEST WESTERN BEAUSEJOUR *** : 18-wieczny budynek na wzgórzach miasta Lourdes pozwala na odkrycie 

dyskretnego czaru stylowego domostwa. Przytulne, wygodne, eleganckie i wyrafinowane pokoje, zadrzewiony ogród, 

podgrzewany basen na zewnątrz, widok na szczyty pirenejskie, wszystko to zapewnia prawdziwą pogodę ducha! Hotel 

dysponuje barem, restauracją, zacienionym tarasem, zewnętrznym, podgrzewanym basenem i prywatnym 

parkingiem. 

Do zarezerwowania na Booking: https://lc.cx/wWLK  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 

https://lc.cx/wWLK


_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
 

TEN POBYT MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ W HOTELU 4-GWIAZDKOWYM 
 
Począwszy od 2738€ za osobę (na bazie 2 dorosłych i 2 dzieci). 

HOTEL CHAPELLE ET PARC **** : Jest to historyczny hotel. Został zbudowany przez siostrzenicę Bernadette Soubirous 

przy samym wjeździe do Sanktuarium w Lourdes. Jego nietypowa historia sprawia, że jest to niezbędny adres podczas 

pobytu w tym miejscu. W prostym, nowoczesnym i eleganckim stylu, hotel ten jest idealny, jeżeli chodzi o odpoczynek, 

umożliwiając jednocześnie korzystanie z bliskiego miasta. Można spokojnie przygotowad się przed buduarem, 

odpocząd w ogrodzie czy napid się herbaty w pokoju naprzeciw Sanktuarium. Oferuje duże przestrzenie pełne światła. 

Jasne tonacje odpowiednio podkreślone kolorami dodają pepsu: jasnofioletowa wykładzina, czarno-biały fotel, 

olbrzymia roślina doniczkowa... Wszystko tutaj obmyślono dla komfortu gości, usługi są wysokiej jakości, a obsługa po 

prostu doskonała. Hotel dysponuje restauracją, ogrodem, wygodnymi salonami, parkingiem z bezpośrednim dostępem 

do hotelu. Wszystkie pokoje oferują bezpłatne Wifi. Hotel z etykietą Altamonta - posiada certyfikat umożliwiający 

przyjmowanie cyklistów: pomieszczenie na rowery, zestaw do naprawy i czyszczenia, dostosowane menu. 

Do zarezerwowania na Booking : https://booki.ng/2qhGPTX  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

https://booki.ng/2qhGPTX


-  K I E R U N E K  -  L O U R D E S  -  

HOTEL 3-gwiazdkowy - 7 dni / 7 nocy (od niedzieli do niedzieli) 

- WAKACJE RODZINNE TO ŚWIĘTA RZECZ - 
 

Zadowolid maluchy, nie zapomnied o nastolatkach, pomóc w odnalezieniu się rodziców... wakacje rodzinne nie zawsze 

są łatwe!  Oto pomysł na pobyt łączący rozrywkę, powrót do źródeł, zachwyt i wspaniałe widowisko zapewniające 

szczęście zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

 

7 dni / 7 nocy: od niedzieli, godzina 10:25, do niedzieli, godzina 10:50: Począwszy od 2360€ za rodzinę (na bazie 2 

dorosłych i 2 dzieci)  

Cena obejmuje: 7 nocy według formuły B&B – 1 karta wstępu Grands Sites (Cauterets-Pont d’Espagne i Pic du Midi) 

– 1 karta rodzinna na zwiedzenie zamku w Lourdes oraz Pic du Jer – spotkanie z pasterzami (zwiedzanie owczarni i 

podwieczorek lub piknik niedalego stada) – 1 karta rodzinna umożliwiająca wstęp do Zwierzyoca pirenejskiego – 5 

zjazdów na Mountain Luge na osobę –1 karta rodzinna umożliwiająca wstęp do grot w Bétharram - 2 zajęcia 

obejmujące sporty wodne nad jeziorem w Lourdes – 7 dni wynajmu samochodu - opłata administracyjna. 

Cena ta nie obejmuje posiłków ani podatku za pobyt. 

 

Zarezerwuj same noclegi na Booking : https://lc.cx/wWLK    

Zarezerwuj swój Pakiet „wszystko wliczone w cenę” (Noclegi + samochód + usługi turystyczne) w języku angielskim, 

w sklepiku Pireneje : laboutique@ha-py.fr   +335 62 56 70 00 

 

 DZIEO 1 

Niedziela, 10:25: przylot na lotnisko Lourdes-Pyrénées. 

Wizyta Sanktuarium w Lourdes, Zamek w Lourdes, Kolejka górska prowadząca na szczyt Pic du Jer i procesja z 

pochodniami 

Na obszarze sanktuarium można poruszad się zupełnie swobodnie, nie 

narzucamy żadnej trasy ani żadnego harmonogramu. Proponujemy 

zwiedzenie bazylik, spacer pod arkadami, aby nabrad wody w 

fontannach, wizytę w Grocie, aby dotknąd skały i zapalid świecę. 

 Lotnisko – Hotel Best Western Beauséjour: 22 minuty, 16km. 

 Hotel Best Western Beauséjour – Sanktuarium: 2 minuty na 

piechotę, 130m. 

 

 Aby dzieci były w pełni zadowolone, zalecamy zwiedzenie zamku w 

Lourdes: zbudowany na skalistym wzgórzu i sklasyfikowany, jako zabytek 

historyczny, wznosi się on pełen majestatu nad miastem maryjnym. 

Stanowi dziedzictwo średniowiecznej przeszłości, w którym mieści się 

obecnie muzeum. Szturm na tę fortyfikację i wspięcie się na sam szczyt 

donżonu, pokonując 104 stopnie krętych, wąskich schodków, pozwoli na 

odkrycie wyjątkowego widoku. Można również poznad słynną legendę o 

Karolu Wielkim, który dał początek herbowi miasta Lourdes. 

 Hotel Best Western Beauséjour – Zamek: 10 minut na piechotę, 750m. 

 

E Wycieczkę można zakooczyd wjazdem kolejką górska na Pic du Jer, który 

wznosi się nad miastem. Szczyt ten jest rozpoznawalny dzięki dużemu 

krzyżowi, oświetlonemu nocą. Stuletnia kolejka górska prowadzi na sam 

szczyt w kilka minut, na wysokośd prawie 1000m... co gwarantuje czarującą 

podróż. Na samej górze można przejśd się szlakiem prowadzącym do 

obserwatorium lub do wspaniałej platformy widokowej z 360° widokiem na 

Lourdes, Tarbes, Pau, dolinę Argeles-Gazost i szczyty Pirenejów. 

 Hotel Best Western Beauséjour – Kolejka górska na Pic du Jer: 6 minut, 2,2km. 

https://lc.cx/wWLK
mailto:laboutique@ha-py.fr


Trzeba pamiętad, że wieczorem ma miejsce procesja z 

pochodniami, o godzinie 21:00. Tysiące odwiedzających i 

pielgrzymów idzie procesją z pochodniami za statuą Matki 

Bożej z Lourdes, z groty objawieo do samego placu bazyliki 

Matki Bożej Różaocowej. Procesja gromadzi gęsty tłum, 

spontaniczny, różnorodny, kroczący w radosnej 

atmosferze, pełnej dobroczynnej energii. Zachwyca piękno 

tysięcy pochodni rozświetlających miasto... Moment, jaki 

trzeba przeżyd przynajmniej raz w życiu. 

 

Dobre adresy: 

 L’Alexandra: Na frontonie uwagę przyciągają artystycznie rozwieszone garnki i inne przybory kuchenne. To miejsce 

jest ulubionym przybytkiem mieszkaoców Lourdes ze względu na kreatywne dania. 

3, rue du Firt – 65100 Lourdes    +335 62 94 31 43 

 

 Bar-restauracja „La Leffe”: Prawdziwy, tradycyjny bar-restauracja przypominający paryskie bistro. Ogromny wybór 

regionalnych specjałów, do których proponuje się belgijskie piwo beczkowe. 

16, place Marcadal – 65100 Lourdes    +335 62 46 34 48 

 

 Pizzeria „Da Marco”: Ta rustykalna i przytulna restauracja oferuje pełne kolorów i zapachów pizze, nawet na deser. 

16, place Marcadal – 65100 Lourdes    +335 62 94 03 59 

 

Noc w Lourdes. 

 

 DZIEO 2 

Dolina Gavarnie i procesja z pochodniami 

 Dzisiaj czas na pójście do cyrku! Tysiące turystów udaje 

się co roku na piechotę do podnóża tego kolosu 

sklasyfikowanego jako Światowe Dziedzictwo Ludzkości. 

Dolina Gavarnie to prawdziwe dzieło natury, które 

wygląda, jakby je ktoś zaprojektował. Na początek 

miejscowośd pełna ruchu i czaru. Następnie na koocu 

drogi pojawia się dolina w kształcie cyrku: ponad 5km 

średnicy, pionowe ściany o wysokości 1500m i setki 

wodospadów. W obliczu tych ogromnych ścian o 

srebrzystych odblaskach czujemy się zupełnie mali, a 

fascynacja pozostaje na zawsze... Ten 30-minutowy, 

łatwy i urzekający spacer prowadzi wzdłuż Gave de Pau, 

przecina płaskowyż Courade i prowadzi aż do tablicy orientacyjnej doliny. Kawałek dalej znajduje się hotel-restauracja. 

Stamtąd roztacza się niesamowity widok na największy wodospad we Francji. A dzieci z radością odbędą tę trasę na 

grzbiecie osła! (2 godziny tam i z powrotem) 

 Lourdes – Gavarnie: 55 minut, 49km. 

 

Dobry adres: 

 Hotel-restauracja w dolinie Gavarnie: Znajduje się o niecałą godzinę marszu z miejscowości Gavarnie i warto ją 

odwiedzid! Widok z tarasu na wodospady jest naprawdę fantastyczny. Dania z bufetu i karty są wyjątkowo dobre i w 

całkiem rozsądnych cenach. 

65120 Gavarnie    + 335 62 92 48 02 

 

 

Noc w Lourdes. 

 



 DZIEO 3 

Cauterets-Pont d’Espagne w Narodowym Parku Pirenejów 

 Wyjazd do Cauterets - prawdziwej, pirenejskiej 

miejscowości wypoczynkowej, która jest idealnym 

miejscem dla dzieci, umożliwiającym im odkrycie 

przyrody. Wiele obiektów i tras oferuje mnóstwo 

możliwości spacerów i pozwala na skorzystanie z 

rajskiego ogrodu w Pirenejach bez większego wysiłku. Po 

wyjechaniu z tej czarującej miejscowości trzeba około 

piętnastu minut na dojechanie do znajdującego się wyżej 

parkingu Puntas. Sama droga stanowi prawdziwy 

spektakl dla oczu dzięki kolejnym wodospadom i 

burzącym się potokom. Droga ta prowadzi do samego 

serca najczęściej odwiedzanego miejsca w Narodowym 

Parku Pirenejów - Cauterets-Pont d’Espagne. Jest to wyjątkowy rezerwat przyrody. Każde miejsce tutaj tętni życiem. 

Zalecamy skorzystanie z dwóch kolejnych wyciągów, z kolejki linowej Puntas oraz wyciągu krzesełkowego Gaube, aby 

po 15 minutach dodatkowego spaceru wygodną ścieżką móc bezpośrednio dojśd do jeziora Gaube. Można zobaczyd 

ten cały obszar schodząc następnie pieszo lub wyciągiem krzesełkowym.   

 Lourdes – Cauterets : 35minut, 31km. 

  

 
Dobre adresy: 
 Au Refuge des Sens: W tym salonie czekolady i herbaty najtrudniejszą rzeczą jest dokonanie wyboru... Czekolada 
wiedeoska, tarta jabłkowa „Tatin”, wypieki na kruchym, chrupiącym cieście czy też naleśniki z gęstą, bitą śmietaną? 
7, rue du Richelieu - Galerie des Princes – 65110 Cauterets    +335 62 92 57 76 
 
 L’Abris du Benquès w Cauterets: Rozkosz dla oczu i podniebienia... Szeroki wybór starannie przygotowanych dao i 
przystawki podawane na desce, aby uprzyjemnid czekanie. Wyselekcjonowany przez przewodnik Michelin. 
Route de la Raillère – 65110 Cauterets    +335 62 92 50 15 
 
 Zajazd na Pont d’Espagne: Naprzeciw wspaniałego wodospadu Pont d’Espagne można delektowad się omletem z 
borowikami lub innymi, regionalnymi specjałami. 
Site de Cauterets-Pont d’Espagne – 65110 Cauterets    +335 62 92 54 10 
 
 Zajazd nad jeziorem Gaube: W tym legendarnym miejscu można skosztowad pstrąga lub innych wyrobów 
regionalnych na tarasie, patrząc na fantastyczny, pirenejski krajobraz. 
Cauterets-Pont d’Espagne – 65110 Cauterets    +335 74 51 56 28 
 

 

Noc w Lourdes. 

 

 DZIEO 4 

Udział w międzynarodowej Mszy Św. oraz zwiedzanie Zwierzyoca pirenejskiego 

Nie można zapomnied o międzynarodowej Mszy Św.* odprawianej o godzinie 9:30 w podziemnej Bazylice. 

Nieprzerwane śpiewy, muzyka, symbole, obrazy, transparenty i nieprzerwane brawa w 6 statutowych językach 

używanych w Lourdes (francuski, włoski, hiszpaoski, angielski, niemiecki i holenderski). Oryginalne przeżycie, które 

zawsze podoba się dzieciom!   

*Międzynarodowa Msza Św. jest odprawiana w środy i niedziele podczas sezonu pielgrzymkowego (kwiecieo-

październik). 

 

 Aby radośnie spędzid dalszą częśd dnia, kierunek na Zwierzyniec pirenejski. O kilka minut drogi od Lourdes znajduje się 

Zwierzyniec pirenejski u podnóża góry, na wyjątkowo dużym obszarze naturalnym. Zwierzęta prawie swobodnie się 

poruszają w tym miejscu pełnym zieleni i drzew. Oznakowana trasa pozwala na spacer w Zwierzyocu, umożliwiając 

spotkanie niedźwiedzi, wilków, rysiów, a także sępów, danieli, kozic pirenejskich, lisów, świstaków czy wydry... Jest to 



wyjątkowa okazja dla całej rodziny, aby razem odetchnąd tą dziką i 

fascynującą przyrodą oferującą zupełnie nowe przeżycia: spotkanie z 

opiekunami zwierząt, wyszukiwanie śladów, odkrycie ula, wejście do 

woliery, by nakarmid lorysy... Gwoździem programu będzie zdjęcie z 

wyjątkowo towarzyskimi świstakami! 

 Lourdes – Zwierzyniec pirenejski, Argeles-Gazost: 14 minut, 13km. 

 

Noc w Lourdes. 

 

 

 DZIEO 5 

Przełęcz Tourmalet, Pic du Midi i spotkanie z pasterzami 

 Dzieo pełen przygód! Trasa prowadzi drogą przełęczy pirenejskich, gdzie legendarna droga wije się wśród wspaniałych 

krajobrazów aż do najwyższej, a jednocześnie najsłynniejszej przełęczy drogowej: Col du Tourmalet. Na samej górze 

czeka fantastyczna panorama. To miejsce jest znane na całym świecie ze swoich heroicznych, a także tragicznych 

epopei związanych z najsłynniejszym wyścigiem kolarskim, jakim jest Tour de France. Dzieci na pewno będą pamiętad 

o zrobieniu sobie zdjęcia z Olbrzymem z Tourmalet, którego posąg znajduje się na szczycie. 

 

 Lourdes – Przełęcz Col du Tourmalet : 1:05, 49km. 

 

 Ale wspinaczka na tym się nie kooczy. 4 

kilometry dalej znajduje się La Mongie i stacja 

kolejki linowej. Proponujemy sensacyjną, 

trwającą 15 minut podróż powietrzną na 

zawrotnych wysokościach (350 metrów nad 

ziemią)... Dzieci to uwielbiają! Następnie uwagę 

dzieci przyciągnie olbrzymi taras panoramiczny 

specjalnie przygotowany do obserwacji, z 

tablicami orientacyjnymi i lornetkami. Jeden z 

najpiękniejszych widoków na świecie na 

wysokości 2877m: ponad 300km szczytów! 

Dzieo kooczy się niezapomnianym spotkaniem 

z Yanem i Cedriciem - pirenejskimi pasterzami i 

ich stadami owiec w Beaudéan. Dzieci mogą 

głaskad jagnięta, nakarmid je z butelki, a także 

odprowadzid je na letnie pastwiska. Prawdziwe spotkanie i zajęcia dla całej rodziny! 

 Przełęcz Col du Tourmalet – Stacja kolejki linowej, La Mongie: 15 minut, 4,3km. 

 Stacja kolejki linowej, La Mongie – Beaudéan: 26 minut, 20km. 

 Beaudéan – Lourdes: 36minut, 27km. 

 

Dobry adres: 

 Obiad na szczycie Pic du Midi: Marc Berger, szef kuchni opowiada: „gotowanie na dużej wysokości nie jest rzeczą 

łatwą: woda gotuje się w temperaturze 92°C, a suche powietrze o wiele szybciej wysusza produkty spożywcze, 

postrzeganie smaków jest całkiem inne i do tego zmuszeni jesteśmy do używania kuchni elektrycznej. W tych 



niezwykłych warunkach moja ekipa dokonuje wyczynów i przygotowuje oryginalne dania wykonane z wysokiej jakości 

produktów, nawet w przypadku szybkich dao.” 

Pic du Midi (dojazd kolejką linową z La Mongie)    +338 25 00 28 77 

 

 

Noc w Lourdes. 

 

 DZIEO 6 

Park rozrywkowy w Hautacam i groty w Betharram 

Nowy dzieo pełen przygód zaczyna się o 40 minut drogi z Lourdes, gdzie znajduje się park rozrywkowy w Hautacam. 

Ruch, śmiech, a jednocześnie dotlenienie! Wśród licznych zajęd sportowych, jakie można uprawiad na wolnym 

powietrzu (déval’Kart, rollerbe (rolki na trawie), mini-quads…) na pewno zachwyci Cię Mountain luge: prawie 1-

kilometrowy zjazd z dreszczem emocji na sankach umieszczonych na szynach, 1 metr nad ziemią! Jeżeli ktoś ma jeszcze 

wystarczająco energii, kierunek do Parku leśnych akrobacji Chloro’fil: zjazdy na linie, małpie mosty, mosty nepalskie, 

latające podpórki... Ponad 200 różnych rozrywek. Bardziej spokojna, ale również pełna czaru wizyta w grotach 

Betharram zakooczy ten piękny dzieo. Można zobaczyd 5 200 metrów galerii rozłożonych na 5 piętrach, gdzie 

pobłyskują naturalnie wykute w skale prawdziwe skarby Ali Baby. Dzieci uwielbiają wizytę z przewodnikiem łodzią i 

małym pociągiem.  

 Lourdes – Park rozrywkowy w Hautacam: 35 minut, 28km. 

 Park rozrywkowy w Hautacam – Chloro’fil: 25 minut, 15km. 

 Chloro’fil – Groty w Betharram: 30 minut, 26km LUB Park rozrywkowy w Hautacam – groty w Betharram: 55 minut, 

41km. 

 

Noc w Lourdes. 

 

 DZIEO 7 

 Sporty wodne nad jeziorem w Lourdes 

 

Piękne jezioro w Lourdes kryjące się w gąszczu zieleni stanowi wspaniałe miejsce na spędzenie czasu z rodziną. Tutaj 

nikt się nie nudzi! Jest to jedna z najbardziej popularnych wycieczek rodzinnych mieszkaoców Lourdes. Na jeziorze 

pływający basen oferuje  przestrzeo do pływania nadzorowaną przez zawodowych ratowników. Odkryd można szeroki 



zakres zajęd sportowych: wynajem rowerów wodnych, kajaków, stand-up paddle, trzy trasy dla rowerów terenowych 

(zielona, czerwona i czarna), 18-dołkowe pole golfowe, wędkarstwo... Łatwy, 6-kilometrowy szlak o 50m wysokości 

obiega całe jezioro. Przyjemny i zacieniony - doskonały na wspólny spacer z rodziną. Jezioro w Lourdes to również 

piękne miejsce, gdzie można zjeśd obiad na tarasie restauracji mieszczącej się nad brzegiem. 

 Hotel Best Western Beauséjour – Jezioro w Lourdes: 12 minut, 6km. 

 

Noc w Lourdes. 

 

 DZIEO 8 - ODLOT   

Nad ranem kierunek na lotnisko Lourdes-Pyrénées. Godzina odlotu: 10:50. 

  Hotel Best Western Beauséjour –  lotnisko: 22 minuty, 16km. 

 

 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 

 

 

TWÓJ HOTEL : 

Hôtel Best Western Beauséjour *** : 18-wieczny budynek na wzgórzach miasta Lourdes pozwala na odkrycie 

dyskretnego czaru stylowego domostwa. Przytulne, wygodne, eleganckie i wyrafinowane pokoje, zadrzewiony ogród, 

podgrzewany basen na zewnątrz, widok na szczyty pirenejskie, wszystko to zapewnia prawdziwą pogodę ducha! Hotel 

dysponuje barem, restauracją, zacienionym tarasem, zewnętrznym, podgrzewanym basenem i prywatnym 

parkingiem. 

Do zarezerwowania na Booking: https://lc.cx/wWLK 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 

 

TEN POBYT MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ W HOTELU 4-GWIAZDKOWYM 

Począwszy od 2738€ za osobę (na bazie 2 dorosłych i 2 dzieci). 

Hôtel Chapelle et Parc **** : Jest to historyczny hotel. Został zbudowany przez siostrzenicę Bernadette Soubirous 

przy samym wjeździe do Sanktuarium w Lourdes. Jego nietypowa historia sprawia, że jest to niezbędny adres podczas 

pobytu w tym miejscu. W prostym, nowoczesnym i eleganckim stylu, hotel ten jest idealny, jeżeli chodzi o odpoczynek, 

umożliwiając jednocześnie korzystanie z bliskiego miasta. Można spokojnie przygotowad się przed buduarem, 

odpocząd w ogrodzie czy napid się herbaty w pokoju naprzeciw Sanktuarium. Oferuje duże przestrzenie pełne światła. 

Jasne tonacje odpowiednio podkreślone kolorami dodają pepsu: jasnofioletowa wykładzina, czarno-biały fotel, 

olbrzymia roślina doniczkowa... Wszystko tutaj obmyślono dla komfortu gości, usługi są wysokiej jakości, a obsługa po 

prostu doskonała. Hotel dysponuje restauracją, ogrodem, wygodnymi salonami, parkingiem z bezpośrednim dostępem 

do hotelu. Wszystkie pokoje oferują bezpłatne Wifi. Hotel z etykietą Altamonta - posiada certyfikat umożliwiający 

przyjmowanie cyklistów: pomieszczenie na rowery, zestaw do naprawy i czyszczenia, dostosowane menu. 

Do zarezerwowania na Booking: https://booki.ng/2qhGPTX  

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
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