
 
 

 

1:a Dagen - (10-07-2019) - STOCKOLM / TOULOUSE / LOURDES  
Avresa med Lufthansa, vid 16:35 Mellanlandning i Frankfurt. Ankomst till 

Toulouse och transfer till Lourdes. Tilldelning av rum på hotellet 

 
2:a Dagen- (11-07-2019) - LOURDES  
Frukost på hotell. Helt ombord på hotellet. Dagen tillägnat besök vår Fru 

av Lourdes helgedom och andlig återhämtning. Tid för bön i grottan där 

Vår Fru kom till St. Bernadette. Möjlighet att fira eukaristin och 

korsvägen.  

Fri tid för deltagande i det välsignade sakramentets välsignelse (särskilt 

för sjuka) eller Andlig återhämtning. Middag på hotellet På kvällen, 

möjlighet till deltagande i rosenkransen och ljus processionen. 

 
3:e Dagen - (12-07-2019) - LOURDES  
Frukost på hotellet. Besök vid grottorna Betharram som är de största 

grottorna i Frankrike,. Vi återvänder till Lourdes. Fri tid för lunch och Andlig 

återhämtning. Middag på hotellet där efter fri tid. 

 
4:e Dagen - (13-07-2019) - LOURDES / BARCELONA  
Frukost på hotellet. Fri tid för firande av Mässa där efter avfärd till 

Barcelona. Vi ankommer Barcelona och tilldelas rum på hotellet där efter 

Middag  

 
5:e Dagen - (14-07-2019) - BARCELONA  
Frukost på hotellet. Vi bekantar oss med Barcelona. Barcelona är en av de 

mest trafikerade hamnarna i Medelhavet, Kataloniens huvudstad. Berömd 

inte bara för dess rika kultur men också för handel (med sin La Rambla) 

Detta myllrande promenadstråk är fyllt av gatukonstnärer, 

marknadsförsäljare, och uteserveringar och saluhallen La Boqueria. Besök 

vid Montjuic Park, 213 meter över den kommersiella hamnen, där vi kan 

njuta av panoramautsikten över staden och den plats där EXPO 1929 och 

de olympiska spelen 1992 ägde rum. Besök av den Heliga familjens kyrka 

(Sagrada Familia) där efter åter till hotellet för gemensam middag. 

 
6:e Dagen - (15-07-2019) - BARCELONA / POBLET / MONTSERRAT / 

BARCELONA Frukost på hotellet. Avresa till Poblet för att besöka klostret 

Santa Maria de Poblet, som var den första och viktigaste av de tre klostren 

som kallades "Cistercian Triangle". Vi fortsätter vår resa till Montserrat. 

Besök på Benediktinerklostret där vi kan beundra den vackra bilden av den 

svarta jungfrun, beskyddare av Montserrat. Vi återvänder till Barcelona. 

Middag och övernattning på hotell. 

 

7:e Dagen - (16-07-2019) - BARCELONA / STOCKOLM  
Frukost på hotellet. Transfer till flygplatsen. Avresa med Lufthansa vid 

12:45 mellanlandning i  Frankfurt. Ankomst till Stockholm vid 18:00 

 

 

 

Vi tackar er alla för ert deltagande i denna pilgrimsresa. 

Pris per person i dubbelrum: 1.455,00€ 

Pristillägg för enkelrum:         325,00€          

 

Betalning sker i två steg. 

Vid annmälan betalas 30% av resekostnaden 

(Återbetalas ej).  

Resterande 70%  

betalas senast två veckor innan avresan. 

 

Information angående betalning och hur ni skall göra 

får ni i samband med att ni skickat in er anmälan.  

 

Anmälan till resan gör ni via vår hemsida. 

www.1917.nu/lourdes  
 
OBS! betalnig i Euro (€). 
 
I priset ingår: 

 

Frukost och Middag på Hotellen.   
Turistbuss (1: a klass) under hela resan skatter 

och alla förarens kostnader ingår. 

 

- Lourdes 

- Barcelona 

 

Lokal Engelsktalande guide: Barcelona FD, Lourdes 
FD, Lourdes HD, Montserrat och Pobletklostret, 
Transfer Lourdes, Transfer Barcelona 
 
Inträde till : Katedralen Sagrada Familia i 
Barcelona  
 

NOTERA:  
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i 

reseplanen. 

 
I priset ingår INTE:  
- Personliga utgifter  

- Drycker 

- Övriga Inträden 

 

https://feber.se/samhalle/art/388777/katedralen_sagrada_familia_bet/
https://feber.se/samhalle/art/388777/katedralen_sagrada_familia_bet/

