
-  K I E R U N E K  -  L O U R D E S -  
HOTEL 3-gwiazdkowy - 5 dni / 4 noce 

- WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY POWRÓT DO ŹRÓDEŁ - 
 

Cztery dni w bliskim kontakcie z przyrodą, magia pięknych gór, medytacja w świętym miejscu, pełne rozluźnienie w 

ciepłych kąpielach… Pobyt mający na celu relaks, a także duchowy i cielesny powrót do źródeł... 

 

5 dni / 4 noce: od niedzieli, godzina 10:25, do czwartku, godzina 20:30: Od 417€ za osobę (na bazie 2 osób). 

Cena obejmuje: 4 noce w hotelu 3-gwiazdkowym według formuły B&B – 1 karta wstępu Grands Sites (Cauterets-Pont 

d’Espagne i Pic du Midi) – 1 wejście (2 godziny) do ośrodka SPA Les Bains du Rocher – 1 wejście (2 godziny) do 

termalnego SPA Aquensis - 1 wejście (2 godziny) do ośrodka SPA Balnea – 1 kolacja u szefa kuchni „2 Toques au Gault & 

Millau” – 4 dni wynajmu samochodu - opłata administracyjna. 

Cena ta nie obejmuje posiłków (z wyjątkiem obiadu 3-go dnia) ani podatku za pobyt. 

 

Zarezerwuj same noclegi na Booking: https://booki.ng/2pcKa76  

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. 

Lourdes 

W tym znanym miejscu objawieo mieszczącym się u wrót Pirenejów spotykają się ludzie z całego świata. Dookoła można 

usłyszed śpiewy i modlitwy we wszystkich językach, jakby pogodzenie ludzkości było naprawdę możliwe. Nawet jeżeli na 

co dzieo pozostaje się na marginesie Kościoła, wykonanie zupełnie prostych gestów w tym miejscu może nabrad 

szczególnej wagi i znaczenia: dotknięcie skały w Grocie, zapalenie świecy, spryskanie się wodą z fontann czy nawet 

wykąpanie się w basenach. 

 Lotnisko – Hotel Continental, Lourdes: 22 minuty, 16km. 

 

W pobliżu: Sanktuarium w Lourdes. 

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. 

Radzimy przyłączyd się do procesji z pochodniami, która ma miejsce o 

godzinie 21:00. Co wieczór 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... Trzeba koniecznie do nich dołączyd, to do niczego nie zobowiązuje, a 

zapewnia niezwykłe chwile emocji. Moment, jaki trzeba przeżyd przynajmniej raz w życiu. 

 Hotel Continental – Sanktuarium: 2 minuty na piechotę, 150m. 

 

Zamek i muzeum Pirenejów 

Przed zakooczeniem tego dnia w niezwykły sposób podczas procesji z pochodniami, można poświęcid trochę czasu na 

odkrycie zamku. Ten zbudowany na skalistym wzgórzu zamek został 

sklasyfikowany, jako zabytek historyczny, i wznosi się pełen majestatu 

nad miastem maryjnym. Stanowi on 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 Continental – Zamek: 10 minut na piechotę, 750m. 

https://booki.ng/2pcKa76
mailto:laboutique@ha-py.fr


 

Kolejka górska na Pic du Jer 

Pic du Jer 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 Continental – Kolejka górska na Pic du Jer: 6 minut, 2km. 

 

 

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 

Spacer w rajskim ogrodzie Pirenejów w Cauterets Pont d’Espagne, SPA, procesja z pochodniami.   

Przyjemny dzieo pełen relaksu pozwalający na nabranie energii. Wyjazd do Cauterets, prawdziwej, pirenejskiej 

miejscowości wypoczynkowej. Tutejsza przyroda jest piękna a jednocześnie dostępna... 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 prawdziwie 

rajski ogród, wyjątkowy rezerwat przyrody. Każde miejsce 

tutaj tętni życiem.... Powietrze jest przesiąknięte zapachem 

żywicy i dzikiego tymianku. Trochę wyżej, pieszo, lub 

korzystając z kolejki krzesełkowej, można dotrzed do samego 

jeziora Gaube rozlewającego się u podnóża fascynującego, 

najwyższego masywu Pirenejów francuskich, jakim jest 

Vignemale. 

 

Po spacerze w rajskim ogrodzie Pirenejów proponujemy 

chwilę relaksu w naturalnie ciepłych i dobroczynnych wodach 

w Bains du Rocher w Cauterets. Kąpiele bąbelkowe, prysznice 

lub jacuzzi, wewnętrzny, burzący się basen... przeszklona 

ściana zalewa przestrzeo naturalnym światłem 

podkreślającym piękno drewna i szlachetnych materiałów, 

które harmonijnie się łączą. Naturalnie ciepła woda termalna 

w Cauterets ma wyjątkowo dobroczynne działanie i otacza 

prawdziwym komfortem... 

 Lourdes – Cauterets : 35 minut, 31km. 



Trzeba pamiętad o procesji z pochodniami, która ma miejsce o 

godzinie 21:00. Co wieczór 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... Trzeba 

koniecznie do nich dołączyd, to do niczego nie zobowiązuje, a 

zapewnia niezwykłe chwile emocji. Moment, jaki trzeba przeżyd 

przynajmniej raz w życiu. 

 

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 à 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. 
Site de Cauterets-Pont d’Espagne – 65110 Cauterets    +335 74 51 56 28 

 

Noc w Lourdes. 

 

 DZIEO 3 

Dolina Gavarnie, obiad gastronomiczny w Viscos. 
 

Dzisiaj czas na pójście do cyrku! Zapraszamy na spotkanie ze światową i geologiczną sławą: doliną Gavarnie w kształcie 

cyrku, sklasyfikowaną prze UNESCO jako Światowe Dziedzictwo Ludzkości. To prawdziwe dzieło natury 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. Ten 

30-minutowy, łatwy i fascynując 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. 

 Lourdes – Gavarnie : 55 minut, 49km. 

 

Po nacieszeniu oczu czas na gastronomię. Kierunek - Viscos - w Saint-

Savin, do przybytku Paostwa Jean-Pierre i Alexis Saint-Martin. Ta 

restauracja stanowi prawdziwą, miejscową instytucję ukrytą w 

czarującej miejscowości usadowionej wysoko na szczycie skalnym. Przed 

zajęciem miejsca przy stole wspaniały, kilkuminutowy spacer oznaczoną 

trasą prowadzi na plac Saint-Savin do samej kaplicy Notre-Dame-de-

Pietat położonej na cyplu skały z widokiem na dolinę. W cieniu lip, na 

tarasie wystarczy teraz delektowad się widokiem. 

 Gavarnie – Le Viscos, Saint-Savin : 45minut, 34km. 

 Le Viscos, Saint-Savin – Hôtel Continental : 20minut, 17km. 



 

Dobry adres: 

 Hotel-restauracja w dolinie Gavarnie: Warto poświęcid dla niej niecałą godzinę marszu z miejscowości Gavarnie! 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 4 

Przełęcz Tourmalet, Pic du Midi i termalne SPA w Aquensis. 

Całodniowa trasa prowadzi wspaniałą drogą pirenejskich przełęczy. W miejscowości Luz-Saint-Sauveur rozpoczyna się 

legendarna wspinaczka. Droga wije się następnie wśród wspaniałych krajobrazów aż do najwyższej, a jednocześnie 

najsłynniejszej przełęczy drogowej: Col du Tourmalet. Na samej górze czeka zachwycająca 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. 

 

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

 

Ale wspinaczka na tym się nie kooczy: 4km dalej znajduje się La Mongie i stacja kolejki linowej. Po sensacyjnej, trwającej 

15 minut podróży powietrznej można delektowad się jednym z najpiękniejszych widoków na świecie na ogromnym tarasie 

panoramicznym mieszczącym się na wysokości 2877m na szczycie Pic du Midi: można zobaczyd ponad 300km szczytów! 

Dzieo zakooczy się w Bagnères-de-Bigorre u podnóża gór po drugiej strony doliny, w oparach ciepłych wód termalnych w 

SPA w Aquensis. Pod majestatyczną, drewnianą strukturą szkieletową przypominającą katedrę można brodzid w różnych 

kąpielach i lagunach wody termalnej o dobroczynnym działaniu. 

 
 

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

 Stacja kolejki linowej, La Mongie – Aquensis, Bareges: 30 minut, 25km. 

 Aquensis, Bagnères-de-Bigorre – Lourdes : 30 minut, 22km. 

  



 

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 – ODLOT 

Kapliczki romaoskie w dolinie Louron, Balnea, odlot. 

Tajemnicza dolina Louron skupia niebywałą liczbę 

kapliczek romaoskich, które stanowią wyjątkowo cenny 

skarb dzięki wspaniałym freskom ściennym wykonanym 

w okresie po odkryciu Ameryki, w dziękczynieniu za 

owocne wymiany skór i wełny między tą francuską doliną 

a jej hiszpaoskim sąsiadem. Zachowane przed 

zniszczeniami wojen kapliczki te zostały sklasyfikowane, 

jako dzieła sztuki. Warto odszukad i zwiedzid miasteczko 

Mont oraz jego kapliczkę romaoską, którą 

sklasyfikowano, jako zabytek historyczny: są naprawdę 

interesujące. W tym czarującym miasteczku mieszka 

około 20 mieszkaoców. Stamtąd też można podziwiad 

wyjątkowy widok. Tamtejszy kościół posiada unikalny fresk przedstawiający sceny Sądu Ostatecznego, które oparły się 

niszczącemu działaniu czasu. Wnętrze kościoła zdobią również ciekawe obrazy. 

 Lourdes – Mont : 1:20, 96km. 

 

O niecałe 10 minut drogi dalej znajduje się największy, górski ośrodek SPA we Francji: Balnea. Dobroczynny relaks jest 

obowiązkowy przed odlotem. Dlatego też warto rozluźnid się w tych dobroczynnych wodach... Dobroczynny spokój zen w 

zewnętrznych basenach 

japooskich, pełen pogody 

nastrój w kamiennych 

łaźniach rzymskich lub 

bardziej aktywna 

atmosfera w jacuzzi, 

wodospadach i gejzerach 

kąpieli indiaoskich... A 

naprzeciw wznoszą się 

szczyty sięgające 3000m, 

jak forteca stojąca na 

straży tego spokoju 

panującego nad całą, 

tajemniczą doliną. 
 

 Mont – Balnéa : 12 

minut, 8km.  

 

Przed wieczorem trzeba opuścid miejscowośd Balnea oraz dolinę Louron. Kierunek - lotnisko Lourdes-Pyrénées. Godzina 

odlotu: 20:30. 

 Balnea – Lotnisko: 1:10 - 83km. 

 



 

Dobre adresy: 

 „Chez Roger”, miejscowe bistro w Loudenvielle: Prawdziwa instytucja w tym miasteczku! Otwarty bez przerwy od 

1930 r. i prowadzony przez „Lulu” Roger, a następnie przez jego córkę - Josette. Można tu również spotkad jego wnuczkę 

Claire, a nawet Laurę i Flavię - jego prawnuczki. Wszyscy - zarówno turyści, jak i mieszkaocy mogą się tutaj spotkad, żeby 

się czegoś napid, zagrad w karcianą grę belote i posłuchad śpiewów pirenejskich. 

11, chemin de Clarabide – 65510 Loudenvielle 

 

 Kuchnia Saoussas w Loudenvielle: Dobre, domowe dania. Kuchnia proponująca regionalne specjały. Radzimy skorzystad 

z tego pobytu, aby zwiedzid młyn po drugiej stronie drogi, w szczególnie uroczym zakątku. 

Chemin de Saoussas – 65510 Loudenvielle    +335 62 99 96 40 

 

 „Chez Lily” w Germ: Nowe, unikalne miejsce, zupełnie nietypowe i pełne smaku. Bistro prowadzone w duchu 

artystycznym i kulturalnym, mieszczące się w jednej z najstarszych owczarni - owczarni Lily. Można tutaj wziąd aperitif w 

postaci tapas, a szef kuchni proponuje dania ze świeżych produktów oraz regionalnych specjałów. 

Centre de Montagne, Le Village – 65240 Germ    +335 62 39 23 03 

 

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

 
TWÓJ HOTEL : 

Hôtel Continental *** : Przy samym wjeździe do sanktuariów, naprzeciw wejścia Marie Saint-Frai, hotel ten zapewnia 

przyjazną i miłą atmosferę. Podczas swojego pobytu można korzystad z przestrzeni przeznaczonej na relaks z barem i 

salonem, wygodnych pokojów i bezpłatnego dostępu do Wifi w całym hotelu. Personel hotelowy pozostaje do dyspozycji, 

aby zapewnid wysokiej jakości usługi i przyjęcie dostosowane do potrzeb każdego gościa. Zakwaterowanie obejmujące 

noclegi i śniadania umożliwia swobodne organizowanie swojego pobytu (wybór restauracji i barów, dowolne godziny 

posiłków), co na pewno Ci się spodoba. 

Do zarezerwowania na Booking : https://booki.ng/2pcKa76  

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

 

TEN POBYT MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ W HOTELU 4-GWIAZDKOWYM 

Od 629€ za osobę (na bazie 2 osób). 

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  

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

https://booki.ng/2pcKa76
https://booki.ng/2qhGPTX

