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  Portugalia i Hiszpania 
       pielgrzymka do Sanktuariów Półwyspu Iberyjskiego         

 

 

FATIMA – ALCOBACA – BATALHA - NAZARE - LIZBONA               

SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA - CABO DA ROCA 
 

12 - 19 kwietnia 2018 
                 cena 3.090 pln 

 

W CENIE: 

 -  przelot samolotem liniami  Lufthansa (z przesiadką we Frankfurcie) 

 -  transfery portugalskim autokarem w czasie całej pielgrzymki 

 - 2 noclegi w hotelu w Lizbonie lub okolicach  

-  4 noclegi w hotelu 2* lub 3* w Fatimie  

-  1 nocleg w hotelu 3* w Santiago de Compostela) 

-  śniadania i obiadokolacje  

-  realizacja załączonego programu pielgrzymki 

-  opieka Pilota na całej trasie 

-  ubezpieczenie KL i NNW 

-  podatek VAT i składka do Funduszu Turystycznego 
 
DODATKOWE  OPŁATY  wstępy, przewodnicy lokalni,  taksy klimatyczne, 
słuchawki  – ok. 80 euro 
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PROGRAM  PIELGRZYMKI: 

Dzień 1 
Zbiórka Uczestników pielgrzymki o godz. 8.30. Odprawa i o godz. 10:30 wylot do 

Frankfurtu. Przesiadka i o  13:15 wylot do Lizbony. Transfer autokarem do hotelu w 

Fatimie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2 
Śniadanie. Wyjazd do Aljustrel – otoczonego 
gajami oliwnymi miasteczka, w którym 
mieszkali Łucja, Hiacynta i Franciszek. Latem 
1916 roku, rok przed objawieniami Matki Bożej, 
właśnie w Aljustrel, przy studni domu Łucji, 
miało miejsce objawienie Anioła Portugalii. 
Wizyta w Domach Pastuszków. Powrót do 
Fatimy – duchowego serca Portugalii. Modlitwa 
w miejscu objawień Maryi. Nawiedzenie 

Sanktuarium z relikwiami trójki Świętych Pastuszków. Obiadokolacja i nocleg w  
hotelu. Możliwość uczestniczenia w wieczornej procesji.  
 

Dzień 3 
Śniadanie. Przejazd do Alcobaca – zwiedzanie 
imponującego opactwa Cystersów z 
największym w Portugalii kościołem Mosteiro de 
Santa Maria de Alcobaca. Wyjazd do Batalha. 

Klasztor Matki Bożej Zwycięskiej -  jeden z 
największych gotyckich kościołów Portugalii,  
Grób Nieznanego Żołnierza, piękne Krużganki, 
zabytkowy Refektarz o koronkowej, gotyckiej 

architekturze i niezwykłe niedokończone Kaplice.  Nazare -  malownicze miasteczko 
nad oceanem Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. Możliwość uczestniczenia 
w wieczornej procesji 
 

Dzień 4 
Śniadanie  wyjazd w kierunku Santiago de 

Compostela -  jednego z najważniejszych 

sanktuariów pielgrzymkowych Hiszpanii i całej 

Europy. Miejsce spoczynku św. Jakuba Apostoła i 

miejsce docelowe Drogi św. Jakuba.  Po drodze 

wstąpimy do Bragi (Portugalia) -  jednego z 

najstarszych miast chrześcijańskich Europy. 
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Sanktuarium Dobrego Jezusa – religijny symbol Portugalii. Nocleg i obiadokolacja w 

Santiago 
 

Dzień 5 
śniadanie, wyjazd w kierunku Porto - największego miasta w północnej Portugalii, 

sięgającego korzeniami czasów rzymskich, cudownie zlokalizowanego na zboczach 

wzgórz otulających ujście rzeki Douro do oceanu.  Spacer z przewodnikiem 

urokliwym nabrzeżem miasta. Jeśli czas pozwoli i dla chętnych rejs po „Złotej Rzece” 

jak nazywana jest Douro. Koszt dodatkowy ok. 15 euro. Kolacja i nocleg w Fatimie 
 

Dzień 5 
śniadanie, przejazd do Cabo da Roca - najdalej na 

zachód wysunięty kraniec Europy kontynentalnej. 

Krajobrazy monumentalnych klifów, o które 

uderzają fale oceaniczne zapierają dech w 

piersiach. Jest to skalisty cypel z latarnią 

morską,  wznoszący się na wysokość 140 m ponad 

falujący Atlantyk. Następnie przejazd 

malowniczą trasą nadmorską do miejscowości 

Cascais - krótki odpoczynek nad morzem i spacer po niezwykle urokliwym 

miasteczku. Wieczorem przyjedziemy do hotelu w Lizbonie lub okolicach. 

Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 7 
Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Lizbony – 

pięknej stolicy Portugalii. Belem – zabytkowa 

dzielnica z Klasztorem Hieronimitów, 

Pomnikiem Odkrywców i słynną lizbońską 

ciastkarnią. Katedra Se – miejsce chrztu św. 

Antoniego. Kościółek św. Antoniego – według 

tradycji miejsce narodzin Świętego. Spacer po 

Alfamie – portowej i najbardziej klimatycznej  

części Lizbony. Czas wolny w historycznym centrum miasta.  Przejazd na kolację i 

nocleg w hotelu w Lizbonie/lub okolicy  
 

Dzień 8 
Wczesne śniadanie (lub w formie kanapek) . Wykwaterowanie z hotelu. Transfer 

autokarem na lotnisko w Lizbonie. Wylot do Polski o godz. 7:15  (z przesiadką we 

Frankfurcie). Przylot do Warszawy o  13:45.  Zakończenie pielgrzymki. 

Miejsca i godziny codziennych Eucharystii – do uzgodnienia. 


