Program
Lourdes 21– 28 aprilie/2014
Deplasarea la Lourdes se face cu avioanele companiei germane Lufthansa
Plecarea este în data de luni 21aprilie
Avionul decolează de pe aeroportul Otopeni la ora 6:20 dimineata
Grupul se întilneşte în aeroport la ora 4:00 dimineata
Ajungem în Munchen la ora 07:25
(avem o escala de aproximativ 03:25 ore)
Din Munchen plecăm spre Toulouse la ora 10:50
Ajungem la Toulouse la ora 12:40
În parcarea aeroportului Toulouse, la ora 12:00, ne asteaptă un autocar care
ne va duce la Lourdes. Drumul durează aproximativ 2 ore si 30 de minute.
Ajungem în Lourdes aproximativ la ora 14:30.
Luni 21 aprilie
- 15:00 ajungem la hotelul St George
- ne cazăm
- vizită la Grotă
- 19:00 cină
- copiii povestesc si deseneaza cu Bernard
- 22:00 rugăciunea de seară in hotel/la Grotă
- 22:30 pregătirea de culcare
Marti 22 aprilie
- 8:30 mic dejun în restaurantul hotelului
- 9:00 vizită la casa în care s-a nascut Bernadette şi la biserica
parohială
- 10:30 drumul Crucii
- 13:00 prînzul
- slujba Biserica Ucrainiana
- copiii povestesc si deseneaza cu Bernard
- 19:00 cina
- rugăciunea de seară
- pelerinaj la Grota (opţional)
- 23:00 pregătirea de culcare

1

Miercuri 23 aprilie
- 8:00 mic dejun
- 09:00 Hosana House
- fotografia de grup cu grupul 32
- 13:00 prânzul
- fotografia de grup
- 14:30vizitam Boly Mill
- 19:30 cina
- 20:30 procesiunea cu lumini
- copiii povestesc si desenează cu Bernard
- rugăciunea de seară
- pelerinaj la Grotă (opţional)
- 22:30 pregătirea de culcare
Joi 24 aprilie
- 8:00 mic dejun
- 8:30 plecare spre St. Jean de Luz la Oceanul Atlantic
- 13:00 prânzul pe plaja daca este frumos sau intr-o cafenea daca vremea
este urata
- liturghie pe plaja
- copiii povestesc si desenează cu Bernard
- pelerinaj la Grotă (opţional)
- 22:30 pregatirea de culcare
Vineri 25 aprilie
- 8:00 mic dejun
- 10:30 – 12:00 slujba în biserica subterană la care participă toţi invitaţii
organizaţiei HCPT
- 13:00 prânz
- procesiunea Sfintului Sacrament
- întîlnire cu alte grupuri la cafenea sau în parc
- 19:00 cina
- copiii povestesc si desenează cu Bernard
- petrecere elegantă (la cafeneaua Versailles)
- 23:30 pregatirea de culcare
Sambata 26 aprilie
- 8:00 mic dejun
- 8:45 ne întîlnim cu toţii în holul hotelului
- plecarea în excursie în staţiunea montană Gavarnie din munţii Pirinei
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liturghie şi prânz la iarbă verde
16:30 îmbarcarea în autocar
18:00 inapoi in Lourdes
19:30 cina
copiii povestesc si desenează cu Bernard
bal mascat (la hotel Europa)
23:30 pregatirea de culcare

Duminica 27 aprilie
- 8:30 mic dejun
- vizită în oraş, cumpărături
- 13:00 prînz
- vizitarea catedralei si pelerinaj la Grotă pentru a lua apă sfinţită
- întîlnire la cafenea sau pe pajişte cu alte grupuri, copiii se odihnesc sau
se joacă
- liturghie
- 19:00 cina
- pregătirea bagajelor
- întîlnirea de final cu Bridget Mullens si grupul 32
- copiii povestesc si desenează cu Bernard
- pelerinaj la Grotă
- 22:30 pregătirea de culcare
Luni 28 aprilie
- 8:30 mic dejun
- liturghie
- 10:30 plimbare prin oras/ultimile cumparaturi
- 12: 00 pranz
- 13:30 imbarcarea in autocarul care en duce la aeroportul Toulouse
- 16:30 incep pregatirile de check in pentru imbarcarea in avion
Avionul companiei Lufthansa decoleaza din Toulouse spre Munchen la ora
18:30
Ajumgem la Munchen la ora 20:10
Avionul companiei Lufthansa decoleaza din Munchen spre Bucureşti la ora
21:45
Ajungem în Bucureşti pe aeroportul Otopeni la ora 00:45
Menţionăm că programul, pe durata şederii noastre la Lourdes, poate suferi
unele modificări în ceea ce priveşte vizitarea unor obiective sau a
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activităţilor de grup în funcţie de disabilităţile copiilor sau de programul
propus la un moment dat de seful grupuli 32, Bridget Mullens.
Asistenţii voluntari vor supraveghea copilul care le-a fost încredinţat dar şi
pe ceilalţi copii care fac parte din grup. Asistentul care are sub supraveghere
un copil cu deficienţe deosebite va fi în permanenţă ajutat de ceilalţi colegi.
Copiii vor sta singuri sau impreună cu asistenţii voluntari însoţitori (în
funcţie de necesităţi) în camere de 2 si 3 paturi cu baie şi toaletă proprie.
Micul dejun, pranzul si cina se servesc la restaurantul hotelului.
Desenele copiilor alături de un jurnal al evenimentelor fiecărei zile ţinut de
Bernard Saës, vor fi adunate într-o revistă care va fi trimisă fiecărui copil
participant la excursia- pelerinaj de la Lourdes.
Pentru că întreg grupul va participa la programul mai sus menţionat, îi
rugăm pe asistenţii voluntari şi chiar pe preotul nostru să nu uite să pună în
bagajul lor o toaletă elegantă, un costum de carnaval sau o mască.

ELENA IONIŢĂ
Preşedinte Asociaţia MARIA

POPA ADRIANA
Şef Grup 640
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