Zvonovi zvonijo,
premilo pojo,
častijo preblaženo
lurško Gospo.
Ave, ave, ave, Marija.

OB 40. OBLETNICI USTANOVITVE GIBANJA »VERA IN LUČ«
vas vabimo na romanje v

LURD
V Lurdu, majhnem mestu pod Pireneji na skrajnem juhozahodu Francije se je 11.
februarja 1858. leta Marija prvič prikazala štirinajst letni deklici Bernardetti Soubirous.
Še sedemnajstkrat se je Bernardka nato srečala z Gospo, ki je svetu preko nje poslala
sporočilo: » Pokorite se, molite za spreobrnitev grešnikov.« Danes je Lurd največje
Marijino romarsko središče na svetu, kraj molitve, milosti in upanja, v katerega se že
sto petdeset let zgrinjajo množice romarjev iz celega sveta. Pridružite se tudi vi veliki
slovenski »romarski družini« na tem prazničnem, nepozabnem romanju.



18. do 23. avgust 2011

1.dan: četrtek, 18. avgust
Slovenija – Azurna obala
Odhod avtobusa iz Murske Sobote, Maribora, Celja in Ljubljane v zgodnjih
jutranjih urah. Vožnja po severni Italiji mimo Trsta, Benetk, Brescie in
naprej skozi številne predore do Ligurskega zaliva ter po italijanski Rivieri di
Ponente na slovito Azurno obalo. Proti večeru prispemo v Nico, enega
izmed najbolj mondenih letoviških mest v Franciji. Vožnja po znameniti
»angleški promenadi« in naprej do hotela. Večerja in nočitev. Maša ta dan
po dogovoru med potjo.
2.dan: petek, 19. avgust
Azurna obala – Camarque – Saintes Maries-de-la Mer – Lurd Zajtrk.
Današnja moderna avtocesta je speljana po ozemlju nekoč slavne rimske
Galije, ki so jo krasila cvetoča mesta: Narbonne, Avignon, Nimes,…
Zapeljemo se v osrčje čarobne dežele Provanse, v delto reke Rone, ki se
tukaj izliva v dveh glavnih rokavih v »Levji zaliv«. V trikotniku med Malo in
Veliko Rono je NARODNI PARK CAMARQUE, ki se deli na poljedeljski in
močvirni del, na peščine z živim peskom in vinograde, kjer pridelujejo
»peščeno vino«. Obiščemo slikovito »romsko romarsko mestece«, turistično
središče Camarqua SAINTES MARIES-DE-LA MER. Maša v starodavni
baziliki, v kateri se nahaja grob sv. Sare, zavetnice Romov. V narodnem
parku se srečamo z značilnimi kamarškimi konji, biki, plamenci in množico
zaščitenih močvirnih ptic, ki dajejo poseben pečat temu edinstvenemu
predelu Provanse. Popoldan vožnja po razgibani pokrajini Languedoca
mimo "rdečega mesta" Toulousa do LURDA, kamor prispemo prav v času,
ko nas v prijaznem hotelu v središču mesta pričaka prava francoska
večerja. Nočitev.
3.dan: sobota, 20. avgust
Lurd
Po zajtrku in maši obiščemo Marijina svetišča, lurško votlino, trg Esplanade
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z Marijinim kipom, mogočno Pijevo podzemno baziliko, ki sprejme kar 25.000 vernikov in si
ogledamo film o Bernardkinem življenju. Po kosilu se povzpnemo na grič nad mestom in opravimo
pobožnost križevega pota. Udeležimo se tudi popoldanske procesije romarjev bolnikov in invalidov.
Vrnitev v hotel in večerja. Po večerji se pridružimo množici romarjev iz celega sveta, ki vsak večer v
procesiji z lučkami prepeva na trgu Esplanade v čast lurški Materi Božji. Doživetje, ki ostane za vedno
v spominu! Nočitev.
4.dan: nedelja, 21. avgust
Lurd
Po zajtrku se udeležimo »maše narodov« v veličastni Pijevi podzemni baziliki. Nato obiščemo
Bernardkino rojstno hišo in nekoč mestno ječo »cachot«, v kateri je prebivala družina Soubirous
potem, ko je njihov mlin propadel in so ostali brez domovanja. Po kosilu prosto za nakup spominkov,
osebne pobožnosti ali kopanje v lurški vodi. Večerja in nočitev.
5. dan: ponedeljek, 22. avgust
Lurd – Carcassonne – Azurna obala
Zajtrk, maša in slovo od Lurda. Med potjo naredimo krajši postanek za ogled najbolje ohranjenega in
z mogočnim dvojnim obzidjem utrjenega mesta – gradu CARCASSONNE. Med sprehodom po ozkih
mestnih uličicah si ogledamo glavne znamenitosti in si pred odhodom privoščimo še kakšno osvežilno
pijačo v eni izmed mnogih privlačnih gostilnic. Proti večeru ponovno prispemo do Azurne obale.
Vožnja do hotela, večerja in nočitev.
6. dan: torek, 23. avgust
Monako – Sirmione – Slovenija
Zajtrk in vožnja v kneževino MONAKO. Zapeljemo se po znameniti stezi Formule 1, skozi predor do
središča, kjer uživamo ob pogledu na pristanišče in mondeni Monte Carlo, ki slovi po igralnicah,
znamenitih osebnostih, ki se tukaj zbirajo, ... Kmalu zapustimo Francijo ter se mimo Genove in
Brescie odpeljemo do Gardskega jezera. V starodavnem mestecu SIRMIONE naredimo še zadnji daljši
postanek za zaključno romarsko mašo. Preostane nam le še vožnja mimo Verone, Benetk in
Fernetičev v kraje odhoda, kamor se vrnemo v poznih večernih urah.
CENA: 449 EUR (za 45 oseb),
499 (za 35 oseb)
Cena je izračunana decembra 2010.

sklic: 11145

V ceno je vključeno: prevoz z avtobusom po programu, cestnine in parkirnine, 2 polpenziona v
hotelu 2*lux/3* na Azurni obali in 2 polna penziona in 1 polpenzion v dobrem hotelu v bližini lurške
votline v Lurdu (dvoposteljne sobe, TWC), vsi zunanji ogledi po programu, strokovno in duhovno
vodstvo, organizacija, nezgodno zavarovanje in DDV.
Možno doplačilo: enoposteljna soba 75 EUR.
Odstopnino v znesku 25 EUR vam nudimo v kolikor bi zaradi bolezni, smrti v družini ali višje sile
potovanje morali odpovedati. Če se odločite zanj, mora biti vplačano skupaj z akontacijo. Vsako naknadno
sklepanje zavarovanja je neveljavno. Ob predložitvi uradnega pisnega potrdila vam vrnemo vsa vplačila, obdrži
se le plačilo zavarovanja, prijavnina in administrativni stroški. Če potnik ne prične potovanja na dan, ki je
določen kot začetek potovanja in le tega pred začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila
vplačil na osnovi plačane odstopnine.

Način plačila: 100 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke.
Splošni pogoji so sestavni del programa.
Pridržujemo si pravico do zvišanja cene, če pride do spremembe v cenah prevozov ali gostinsko hotelskih storitev, v
primeru višje sile ali premajhnega števila prijavljenih pa romanje odpovedati. Dovoljujemo si možnost manjše spremembe
programa, vendar ne v škodo njegove vsebine.

Prijave zbira gospa Danica Knuplež do 1. aprila 2011, oziroma do zasedbe prostih mest.
S prijavo in plačilom akontacije potrdite romanje. Možnost plačila na obroke.

Obilo prijetnih romarskih doživetij vam želi vaša agencija Aritours
Že 18 let z vami in za vas!
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