
 
 

 

  

 

 

 

 

DIA 1.- LLEIDA – LIÓ: Sortida al mati direcció Lió. Arribada a l’hotel assignat, 
acomodació, sopar i allotjament a l’hotel. 
 

DIA 2.- LIÓ – ARS SUR FORMANS – LIÓ: Esmorzar a l’hotel. Visita de Lió  
amb el seu monumental casc històric, destaca la Basílica Notre-Dame de 
Fourvière, la Place des Terreaux i la Catedral de Lió, explicarem una mica 
sobre la vida del sant Ireneu de Lió. Dinar. Per la tarda visitarem el municipi 
d’Ars-sur-Forman on es troba la Basílica d’Ars, la casa del Sant Cura d’Ars i 
la Capella del Cor.Tornada a Lió per sopar i dormir.. 
 

DIA 3.- PARAY LE MONIAL – CLUNY – LIÓ: Esmorzar a l’hotel. Sortida 
al municipi de Paray-le-Monial per visitar la basílica del Sagrat Cor un 
dels importants llocs de pelegrinatge on també hi ha la Capella de les 
Aparicions (Santa Margarida de Alacoque, la confident del Sagrat Cor de 
Jesús).Passeig pel jardí medieval. Dinar. Visitarem la Basílica de Cluny 
fundada al 910. Fou l’església de Cristiandat més gran fins que es va 
construir la basílica de Sant Pere de Roma; un exemple de tipus de vida 
religiós dels S.XI. Recordarem sant Bernat especialment. Tornada a Lió.  

 

DIA 4.- LIÓ – PARIS: Esmorzar a l’hotel. Ruta a Paris. Dinar pel camí. Per la tarda, recorrerem els llocs més 
emblemàtics. la zona de l’Opera i els Camps Elisis i plaça de la Concòrdia. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 

DIA 5.- PARIS: Esmorzar. Gaudirem diferents monuments com la Basílica del Sagrat cor, la Catedral Notre-
Dame o l’església de la Madeleine. Dinar per la ciutat. I altres monuments. Sopar i l’allotjament a l’hotel. 
 

DIA 6.- PARIS - LISIEUX: Esmorzar. Ruta a Lisieux considerada com la segona ciutat de pelegrinatge de 
França. Visitarem la Basilica de Lisieux que Teresa Martin va convertir en una de les més importants 
esglésies del S.XX. Construïda a partir del 1929 i consagrada en 1954. Veurem la Cripta coberta de mosaics 
que evoquen el missatge de Santa Teresina. Pensió completa pel municipi de Lisieux. 
 

DIA 7.- LISIEUX – TOURS - BORDEUS: Esmorzar a l’hotel. 
Viatjarem  fins a Tours, on farem un passeig i dinarem. Destaca la 
Basílica de San Martin de Tours que acull la tomba de Sant Martí: 
un sant, un home de pregària i un mestre de la caritat; la Catedral 
i el Castell. Per la tarda arribarem a Bordeus. Allotjament i dormir. 
 

DIA 8.- DIA 8.- BORDEUS – LOURDES - LLEIDA: Esmorzar. Pel 
mati visitarem el Santuari de Lourdes (Santa Bernardette). 
Dinarem pel camí i per la tarda tornada al punt d’origen.  

 

 

 

 

 

 

 

Preu per persona: 1.200 €. Suplement habitació individual: 280 € 

Inscripcions al Bisbat de Lleida (973 26 86 28) O a Mossèn Ezquerra (679 976 173) 

Termini d’inscripcions: 10 de febrer de 2019. Com les places són limitades, inscriviu-
 vos com més aviat millor. 

Primer ingrés: en inscriure-us heu de fer un ingrés de 300 € al compte 

ES78  2100  0203  7101  0346  7860 

 

RUTA DELS SANTS de FRANÇA 
 


