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Rekomendacja
Wielkopolskiej

Izby 
Turystycznej Koncesja nr  0173

PORTUGALIA
1 dzień Zbiórka uczestników .Przelot do  Lizbony.  Przylot do Lizbony, transfer do hotelu w Fatimie. Nocleg 

2 dzień FATIMA – ALJUSTREL - FATIMA
Dzień  dzisiejszy w całości  poświęcony będzie  zwiedzaniu  Fatimy,  religijnego centrum Portugalii.  W tym miejscu
trójka wiejskich dzieci wypasających bydło na okolicznych łąkach, doznała w 1917 r. sześciu objawień. Ujrzały one
ponad  konarami  dębu „Panią  jaśniejszą  od  słońca”.  W Bazylice  uświetniającej  te  wydarzenia  znajdują  się  groby
Hiacynty i Franciszka, którzy zmarli  w latach 1919 – 1920 podczas epidemii grypy. W Aljustrel  zobaczymy domy
dzieci, które doznały objawień, dzień zakończymy Drogą Krzyżową. Następnie dla chętnych i nie strudzonych udział
w Procesji Światła. Nocleg w Fatimie.

3 dzień FATIMA - ALCOBACA - BATALHA - NAZARE – FATIMA
Rano po śniadaniu i Mszy Świętej udamy się do Batalhi, miasteczka słynącego z Klasztoru Santa Maria da Vitoria,
arcydzieła portugalskiego gotyku (XIV - XVI wiek). Następnie udamy się do Alcobaca, w której zwiedzimy klasztor
Santa  Maria  wpisany na  listę  UNESCO.  Stąd  przejedziemy  do Nazare.  Jest  to  niewielkie,  urokliwe,  portugalskie
miasteczko  leżące  u  stóp  potężnego  klifu,  wznoszącego  się  ponad  falami  oceanu.  Na  szczycie  urwistej  skały  w
średniowieczu  powstało  niewielkie  miasteczko  Sitio.  Największą  budowlą  jest  tu  piękny kościół  Matki  Boskiej  z
Nazare.  Świątynia ta słynie z cudownej  figurki  N.M.P. oraz wielu cudów. Nazare sławne jest  również  jako kurort
chlubiący  się  z  powodu szerokiej,  piaszczystej  plaży.  Następnie  udamy się  do Santarem,  pięknego miasteczka,  w
którym  miał  miejsce  cud  eucharystyczny.  Wieczorem  wrócimy  do  hotelu  w  Fatimie,  obiadokolacja,  nocleg.
Wieczorem po kolacji weźmiemy udział w Modlitwie Różańcowej i procesji z lampionami.

4 dzień FATIMA -  BOM JESUS/ BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Wcześnie  śniadanie,  wyjazd  w Kierunku  Santiago  de  Compostella.  Santiago  de  Compostela  jest  miejscem  wielu
pielgrzymek,  ze  względu  na  miejsce  pochówku  św.  Jakuba.  Według  tradycji  zwłoki  Świętego  Apostola  zostały
przeniesione z Jerozolimy do Hiszpanii.  Jego ciało  zostało włożone przez  uczniów do lodzi  pozbawionej  sternika,
która  prowadzona przez  anioły dotarła  do iberyjskiej  Galicji.  Przebywając  w tym mieście  zobaczymy Katedrę  św.
Jakuba,  w której  krypcie znajdują  się zwłoki świętego,  Klasztor św. Franciszka oraz Uniwersytet   o pięćsetletniej
tradycji.  Po drodze nawiedzimy  Sanktuarium Bom Jesus -  usytuowanego na wzgórzu do którego prowadzą liczne
schody i kapliczki drogi krzyżowej. Wieczorem kolacja i nocleg w hotelu

5 dzień SANTIAGO DE COMPOSTELA - COIMBRA - FATIMA
Rano po śniadaniu nawiedzimy Katedrę, w której znajdują się relikwie Jakuba    Apostoła, zobaczymy słynny Portyk
Chwały  oraz  drzwi  otwierane  tylko  w Roku   Jubileuszowym.  Nawiedzimy  także  kryptę  w której  oddamy  cześć
Apostołowi Jakubowi Następnie przejazd do Coimbry - gdzie zwiedzimy najstarszy uniwersytet w Portugalii z roku
1290, nawiedzimy również starą i nową katedrę oraz klasztor Karmelitek w którym przebywała Sr. Lucja.  Po południu
przejazd do hotelu . Obiadokolacja, nocleg

6 dzień SINTRA – CABO DA ROCA – FATIMA
Rano  po  śniadaniu  przejedziemy  do  Sintry,  wpisanej  na  listę  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO.  W  centrum
zobaczymy  Pałac  Narodowy.  W  tym  dniu  udamy  się  także  na  Cabo  da  Roca  -  przylądek,  który  jest  najdalej
wysuniętym na Zachód punktem Europy. Jest to skalisty cypel z latarnią morską, wznoszący się na wysokość 140 m
ponad falujący Atlantyk, z którego roztacza się przepiękny widok na bezkresny ocean. Następnie przejedziemy trasą
nadmorską, zatrzymując się na odpoczynek w miejscowości Cascais. Wieczorem przyjedziemy do hotelu w Fatimie.
Obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień LIZBONA
Rano  po  śniadaniu   udamy  się  do  kościoła  św.  Antoniego  Padewskiego,   Katedry  Se,  następnie  udamy  się  na
zwiedzanie Klasztoru Hieronimitów uchodzącego za najznakomitszą budowlę Lizbony.  Następnie zwiedzimy Wieżę
Belem,  Pomnik Odkrywców wzniesiony w pięćsetną  rocznicę  śmierci  Henryka Żeglarza,  Zamek Św. Jerzego oraz
położoną  poniżej  najstarszą  dzielnicę  zwaną  Alfama.,  Praca  Rossio,  Praca  Comercio,   Czas  wolny.  Powrót  na
obiadokolacje i nocleg

8 dzień Śniadanie i transfer na lotnisko
Powrót do kraju. Zakończenie pielgrzymki w miejscu jej rozpoczęcia

Uwaga: Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie uzależniona jest ona od sytuacji zaistniałej w danym miejscu.
Świadczenia :
                7 noclegów , pokoje 2,3 -osobowe z łazienkami
 7 śniadań, 6 obiadokolacji ( napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne),
 ubezpieczenie NNW i KL od nagłych zachorowań (ubezpieczenie od chorób przewlekłych dodatkowo płatne ok. 40 zł)
 przejazd komfortowym autokarem na terenie Portugalii
 przelot do /z Lizbony z bagażem głównym 
 transfer na trasie Poznań- lotnisko- Poznań
 opieka pilota, bez prawa głosu w obiektach muzealnych

TERMIN: 17-24.09.2018
Cena: 3500,-zł + ok. 70 €  (na koszty programowe, napiwki, miejscowych przewodników )
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