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PIELGRZYMKA DO PORTUGALII 
FATIMA -ALJUSTEL -  LIZBONA  - BELEM - BATALHA – ALCOBACA – NAZARE – SINTRA – CABO DA ROCA – COIMBRA -

PORTO -  BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA – LOURDES - NEVERS

Dzień Data Trasa

1 7.07 Zbiórka uczestników i wyjazd o godz. 5.00. Przejazd przez Niemcy do Francji w kierunku  Charleroi.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu  (ok. 980 km.)

2 8.07 Śniadanie. Przejazd w kierunku Poitiers. Obiadokolacja, nocleg w okolicy (ok. 780 km.)

3 9.07 Śniadanie. Przejazd w kierunku Hiszpanii. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Santander (ok. 800 km.)

4 10.07 Śniadanie. Przejazd do Fatimy. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg
(noclegi w Fatimie: 10.07.,11.07., 12.07., 13.07., 14.07.)

5 11.07 Śniadanie.  Zwiedzanie  Fatimy,  religijnego centym 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 oraz Łucji.  
W Aljustrel zobaczymy domy dzieci, które doznały objawień. Dzień zakończymy Drogą Krzyżową. 

6 12.07 Śniadanie. Udamy się do Lizbony - stolicy Portugalii. Tam wejdziemy m.in. 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
w Fatimie  (ok. 240 km.)

7 13.07 Śniadanie.  Całodniowy  wyjazd  z  Fatimy  zobaczymy:  Batalha –  Klasztor  Santa  Maria  da  Victoria,
arcydzieło stylu manuelińskiego – obiekt wzniesiony dla upamiętnienia decydującego zwycięstwa nad
Hiszpanią w XIV w. Podziwiać  będziemy kaplicę Fundatorów ze wspaniałymi  witrażami,  Królewskie
Krużganki oraz Kapitularz, gdzie znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza. Alcobaca – Klasztor Santa
Maria de Alcobaca. W panteonie królewskim oglądać będziemy grobowce kilku królowych i infantów  
z  pierwszej  dynastii.  Podziwiać  będziemy  także  Komnaty  Królewskie  z  licznymi  posągami  królów
portugalskich i cennymi polichromiami.  Nazare – wizyta w pięknym kurorcie położonym na wybrzeżu
Atlantyku, krótkie zwiedzanie oraz czas wolny na spacer lub kąpiel w oceanie i zakupy. W godzinach
wieczornych procesja ze świecami w Fatimie (ok. 150 km.)

8 14.07 Śniadanie.   Przejazd  do  Sintry -  miasteczka traktowanego,  jako  jeden  wielki  zabytek.  Zwiedzanie
Pałacu Pena, Pałacu Narodowego oraz spacer po urokliwych uliczkach. Przejazd na Cabo da Roca –
najdalej na zachód wysunięty przylądek Europy– uznawany przez wieki za koniec Świata, wspaniała
panorama Atlantyku z perspektywy 140 metrowego urwiska. (ok. 120 km.)

9 15.07 Śniadanie.  Śniadanie.  Przejazd do  Coimbry -  gdzie zwiedzimy najstarszy uniwersytet  w Portugalii  
z roku 1290, nawiedzimy również starą i nową katedrę, spacer urokliwymi uliczkami starego miasta.
Zwiedzanie  Porto-  z  labiryntem uliczek   starego  miasta  i  katedrą  gotycką.  Obiadokolacja,  nocleg  
w okolicy Porto (ok.230 km.)

10 16.07 Śniadanie.  Nawiedzimy  w  Bradze Sanktuarium  Bom  Jesus  usytuowane  na  wzgórzu,  do  którego
prowadza liczne schody i kapliczki drogi krzyżowej. Zwiedzanie  Santiago de Compostela, które jest
miejscem wielu pielgrzymek, ze względu na miejsce grobu św. Jakuba. Według tradycji ciało Świętego
Apostoła zostało przeniesione z Jerozolimy do Hiszpanii. Jego ciało zostało włożone przez uczniów do
łodzi pozbawionej sternika, która prowadzona przez anioły dotarła do iberyjskiej Galicji. Przebywając  
w tym mieście  zobaczymy Katedrę  św.  Jakuba,  w której  w krypcie  znajdują  się  relikwie  świętego,
klasztor  św.  Franciszka  oraz  Uniwersytet  o  pięćsetletniej  tradycji.  Następnie  Przejazd  do  hotelu  
w okolicy Santiago, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg  (ok. 250 km.)

11 17.07 Śniadanie. Przejazd w kierunku Lourdes. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg  (ok. 850 km.)

12 18.07 Śniadanie. Przejazd w kierunku Nevers- miejsca grobu Św. Bernadetty. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg  (ok.710 km.)

13 19.07 Śniadanie. Przejazd w kierunku Norymbergii.  Obiadokolacja i nocleg na terenie Niemiec.

14 20.07 Śniadanie i przejazd do Puszczykowa. Zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych,
w miejscu jej rozpoczęcia (700 km.)

Świadczenia:  13 noclegów / pokoje 2,3 -osobowe z łazienkami / 13 śniadań, 13 obiadokolacji ( napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne) / ubezpieczenie NNW i KL (od nagłych zachorowań) / przejazd komfortowym autokarem / opieka pilota,
bez prawa głosu w obiektach muzealnych.  TERMIN: 7.07 – 20.07.2019 r.
CENA: 4600,-zł + ok. 100 € na koszty programowe (przy grupie 35 uczestników)
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