BISBAT DE LLEIDA

P E R E G R I N AC I Ó

Seguint les petjades de
Santa Maria Magdalena per la
Provença Francesa - 5 dies
24-28 de setembre 2022
DIA 1 - Dissabte,
24 de setembre
DIA 2 - Diumenge,
25 de setembre
DIA 3 - Dilluns,

LLEIDA – AIGÜES MORTES – SAINTES MARIES
DE LA MER – MARSELLA
EL BOSC SAGRAT, LA GRUTA DE MARIA
MAGDALENA i LA BASÍLICA DE SAINT MAXIMIN
MARSELLA - Recorregut panoràmic amb guia

26 de setembre

local, que inclourà la Basílica de Notre Dame de la
Garde i que acabarà al famós Port Vell.

DIA 4 - Dimarts,

MARSELLA – ARLES – AVIGNON - NIMES

27 de setembre
DIA 5 - Dimecres,
28 de setembre

NIMES – LLEIDA

Visita a Nimes amb guia local. Amfiteatre romà,
la Maison Carrée, la Tour Magne, Pont du Gard.

Preu per persona: 870€

Inscripcions

Preu en base a hab. doble.
Suplement habitació individual: 175€

A recepció: Bisbat de Lleida o bé a les vostres parròquies.
Mail: peregrinacionsbisbatdelleida@gmail.com
Tels. 973 26 86 28 (Bisbat de Lleida) - 619 221 603 (Lurdes)

3 nits en hotel zona Marsella, i 1 nit d’hotel zona Nimes.

El preu inclou allotjament en pensió completa,
autocar i tot el detall de l’itinerari.
El preu no inclou l’esmorzar del primer dia,
que el podeu portar de casa o comprar-lo.
Begudes als àpats ni extres personals.

Termini: 5 de setembre de 2022, fent l’ingrés com a mínim de 500€ al
compte de Caixabank ES78 2100 0203 7101 0346 7860,
o bé portant els diners en efectiu al lloc d’inscripció.
En el moment de la inscripció: aportar fotocòpia del DNI, telèfon,
adreça, email i resguard d’ingrés.

Un dia abans de la sortida o al pujar a l’autocar: mostrar prova test
antígens COVID-19 negatiu.

Els interessats i les interessades en la peregrinació, digueu-ho com més
aviat millor per poder fer les reserves als hotels i previsions de places.

BISBAT DE LLEIDA

P E R E G R I N AC I Ó

Seguint les petjades de
Santa Maria Magdalena per la
Provença Francesa
Del 24 al 28 de setembre 2022
Dia 1
Lleida – Aigües Mortes – Saintes
Maries de la Mer – Marsella
Sortida a primera hora des de Lleida. Arribada a Aigües Mortes,
Temps lliure en aquesta Ciutadella amurallada. Dinar en
restaurant. Per la tarda, coneixerem Saintes Maries de la Mer.
“Diu que desprès de la resurrecció de Jesucrist, Santa María Magdalena
i altres apòstols foren perseguits per difondre el Cristianisme a la
zona de Palestina. Foren abandonats amb una vella barca sense vela,
ni rems, a la deriva, que fou portada miraculosament a la Provença,
des d’on es dispersaren per diversos llocs”

Continuarem cap a Marsella “On evangelitzà durant 7 anys“.
Sopar i allotjament

Dia 2
El Bosc Sagrat, La Gruta de Maria
Magdalena i la Basílica de Saint Maximin
Esmorzar. Ens acostarem a l’anomenada “Muntanya invertida”
de la Sainte Baume, l’objectiu d’aquesta etapa: la cova en la qual
algunes llegendes diuen que Maria Magdalena va acabar el seu
temps en la Terra i que en uns altres temps va ser un centre
d’adoració a Diana. Per a arribar a ella travessarem un bosc molt
antic i poderós d’energia del qual ens ajuda a viatjar a diferents
plans de nosaltres mateixes. Visitarem la Basílica de Maria
Magdalena de Saint Maximin, on es poden visitar les relíquies
de Maria Magdalena. Temps lliure al centre de Saint-Maximin,
retorn a l’hotel passant per Aix en Provence. Sopar, allotjament
i descans.
Gruta de Sainte-Baume. On es situa l’època de penitència de Sta
Maria Magdalena. Saint Maximin-la Sainte Baume. (Basílica i
convent dominics) Basílica de Saint Maximin (convent dominics).
On hi ha les relíquies.
Nota: per pujar a la Gruta cal fer els darrers 3 km a peu (45
minuts – 1 hora per trajecte a peu

Dia 3

Marsella

Esmorzar. Sortida cap al centre de la ciutat de Marsella. Recorregut panoràmic amb guia local de la ciutat, que inclourà la
magnífica Basílica de Notre Dame de la Garde i que acabarà al
famós Port Vell. Dinar en restaurant. Per la tarda, farem l’impressionant creuer de les Calanques. Sopar i allotjament.

Dia 4

Marsella – Arles – Avignon - Nimes

Esmorzar. Pel matí farem la visita guiada d’Arles que inclourà
l’entrada als principals Monuments d’època romana de la ciutat:
L’anfiteatre i el Teatre Antic. Destinarem la tarda a Avinyó.
Trobada amb el guia de Avignon. Podrem gaudir d’un passeig
pel seu espectacular barri antic, amb construccions que daten
del segle XII. Destaquen el Palau dels Papes i el Pont de SaintBénézet. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

Dia 5

Nimes – Lleida

Esmorzar. Al matí visita inclosa de Nîmes amb guia local, que
inclourà les entrades al fantàstic Amfiteatre romà anomenat
Les Arènes, la Maison Carrée i la Tour Magne, els 3 monuments
més impressionants de la ciutat. A continuació, entrada al
Pont du Gard i dinar en restaurant panoràmic d’aquest magnífic
monument, l’Aqüeducte romà millor conservat de França. A
continuació, sortida cap a Lleida. , on arribarem a última hora
de la tarda.

Preu per persona: 870€

Inscripcions

Preu en base a habitació doble.
Suplement habitació individual: 175€

A recepció: Bisbat de Lleida o bé a les vostres parròquies.

El preu inclou allotjament en pensió completa,
autocar, i tot el detall de l’itinerari.
No inclou l’esmorzar del primer dia, que el
podeu portar de casa o comprar-lo. Begudes
als àpats ni extres personals.

Mail: peregrinacionsbisbatdelleida@gmail.com
Tels. 973 26 86 28 (Bisbat de Lleida)
619 22 16 03 (Lurdes)
Termini: 5 de setembre de 2022, fent l’ingrés de 500€ al
compte de Caixabank ES78 2100 0203 7101 0346 7860.
En el moment de la inscripció: aportar fotocòpia del DNI,
telèfon, adreça, email i resguard de l’ingrés.
Un dia abans de la sortida o al pujar a l’autocar: mostrar
prova test antígens COVID-19 negatiu.

Els interessats i
les interessades en la
peregrinació, digueuho com més aviat
millor per poder fer les
reserves als hotels i
previsions de places.

