Aritours in župnija Šiška vas skupaj s patrom dr. Edvardom Kovačem in
p. Gregorjem Kosom vabita na romanje ob 160. obletnici Marijinih prikazovanj v Lurdu

FRANCIJA

LURD, TOULOUSE, ALBI, NICA, CAMARQUE,
SAINTES MARIES-DE-LA MER, ARLES in MONAKO

27. april do 2. maj
1. dan: petek, 27. april
Ljubljana – Nica
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah iz dogovorjenih krajev. Vožnja po severni Italiji mimo
Benetk in Brescie, skozi številne predore do ligurskega zaliva ter po italijanski Rivieri di Ponente na
slovito Azurno obalo do NICE. Vožnja po znameniti »Angleški promenadi« in ogled glavnih
mestnih znamenitosti enega izmed najbolj privlačnih letoviških mest v Franciji. Oglede končamo v
galeriji Marca Chagalla, ki velja za eno najlepših v Provansi, kjer je predstavljen izjemen cikel
»Biblična sporočila«. Vožnja do hotela, večerja in nočitev.
2. dan: sobota, 28. april
Nica – narodni park Camarque – Saintes Maries-de-la Mer – Toulouse
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. Popoldan vožnja po
razgibani pokrajini Languedoca do »rdečega mesta« TOULOUSE. Večerja in nočitev v hotelu.
3. dan: nedelja, 29. april
Toulouse – Lurd
Četrto največje francosko mesto je bilo že v srednjem veku eno najbolj cvetočih, saj so tukaj
prodajali zelo iskano modro barvo. Toulouse ljubkovalno imenujejo tudi Rožnato mesto (Ville
Rose) ali mesto vijolic in vrtnic. Je tudi v Franciji prvo univerzitetno mesto za Parizom s 130 000
študenti in ima eno najstarejših univerz v Evropi (od leta 1299). Poznan pa je tudi po močni
letalski industriji, saj tu nastajajo letala Airbus. Med sprehodom po lepo ohranjenem starem
mestnem jedru si ogledamo baziliko sv. Serninija, največjo romansko baziliko na svetu z zelo lepo
kripto, glavni trg Capitole, mestno hišo, znameniti novi most, tudi avguštince z čudovitim kipom
Notre Dame de Grarce, … Prav posebno pozornost pa s pomočjo odlične razlage p. Edvarda
namenimo cerkvi Jakobincev ter sv. Tomažu Akvinskemu, dominikanskemu redovniku, največjemu
krščanskemu teologu, filozofu in cerkvenemu učitelju, ki je v omenjeni cerkvi tudi pokopan.
Popoldne vožnja v Lurd, večerja in nočitev v hotelu.
4. dan: ponedeljek, 30. april
Lurd
Po zajtrku in maši obiščemo Marijina svetišča, lurško votlino, trg Esplanade z Marijinim kipom,
veličastno Pijevo podzemno baziliko, ki sprejme kar petindvajset tisoč vernikov, Bernardkino
rojstno hišo in nekdanjo mestno ječo »cachot.« Po kosilu prosto za osebne pobožnosti, nakup
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spominkov in samostojne oglede, opravimo pa tudi križev pot. Vrnitev v hotel in večerja. Zvečer z
lučkami v rokah v mogočni procesiji pojemo in molimo v čast lurške Matere Božje. Nočitev.
5. dan: torek, 1. maj
Lurd – Albi – Arles
Po zajtrku vožnja v ALBI, eno najprivlačnejših malih francoskih mest, strnjeno okoli škofijske
palače in mogočne srednjeveške opečne katedrale sv. Cecilije. Čudoviti prezbiterij z nepozabnimi
gotskimi kipi prerokov se je čudežno ohranil med francosko revolucijo. Zaradi pomena in svojih
znamenitosti je celotno staro mesto pod Unescovo zaščito. Albi je tudi rojstni kraj slavnega post
impresionističnega slikarja Toulouse Lautreca, čigar najobsežnejšo zbirko del si lahko ogledate v
palači Berbie (doplačilo). Sprehod skozi slikovito mesto, kjer nas posebej navdušijo vrtovi
grofovske palače. In že smo na poti v ARLES, nekoč eno glavnih središč rimske Provanse, za nas
pa pomembno tudi kot mesto Vincenta van Gogha, katerega galerijo tudi obiščemo. Vožnja do
hotela, večerja in nočitev.
6. dan: sreda, 2. maj
Arles – Monako – Ljubljana
Po zajtrku si ogledamo glavne znamenitosti nekdanje provansalske prestolnice ARLES: mogočno
rimsko areno, zgrajeno konec 1. stol., antični teater in katedralo Saint-Trophime, z najlepšim
križnim hodnikom v Provansi, … (zunanji ogledi). Po maši se odpravimo nazaj na Azurno obalo, do
kneževine MONAKO. Med vožnjo po panoramski cesti uživamo ob pogledu na knežjo palačo,
pristanišče in mondeni Monte Carlo, ki slovi po igralnicah, avtomobilskih dirkah, znamenitih
osebnostih, ki se tukaj zbirajo, ... Kmalu zapustimo Francijo ter se odpravimo proti domu, kamor
mimo Brescie in Benetk prispemo v poznih nočnih urah oz. zgodnjih jutranjih urah prihodnjega
dne.
CENA: 499 EUR (45 potnikov), 569 EUR (35 potnikov)
Cena je izračunana novembra 2017.

V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu, cestnine, parkirnine in predornine, 5
polpenzionov v hotelih 3* (dvoposteljne sobe, TWC), romarski prispevek v Lurdu, slovensko
vodstvo, organizacija in izvedba romanja, nezgodno zavarovanje in DDV.
Možna doplačila: enoposteljna soba 140 EUR, vstopnini v Chagallovo galerijo v Nici in v Van
Goghov center v Arlesu (cca. 15 EUR).
Odstopnina: 23 EUR (v primeru dokumentirane višje sile).
Način plačila: 100 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti.

Splošni pogoji so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani www.aritours.si
Dovoljujemo si možnost manjših sprememb programa, vendar ne v škodo njegove vsebine. Pridržujemo si
pravico do zvišanja cene, če pride do spremembe v cenah prevozov ali hotelsko gostinskih storitev ali
romanje odpovedati v primeru višje sile ali premajhnega števila prijavljenih.

Aritours že 25 let z vami in za vas
romanje z Aritoursom = zajamčena kakovost
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