PIELGRZYMKA DO FATIMY I
SANTIAGO DE COMPOSTELA

TERMIN: 06 – 13.07.2018
Dzień 1 ( 06.07.2018 )
Zbiórka uczestników na lotnisku na 2 godz przed wylotem. Wylot z Berlina Schonefeld liniami Easy Jet o godz.
11:30, przylot do Lizbony na 14:15.Przejazd do hotelu, zakwaterowanie .Przejazd do Batalha – zwiedzanie
zespołu klasztornego, ujętego - z uwagi na piękno architektury i bogatą historię - na liście UNESCO. Wieczorem
udział w nabożeństwie różańcowym i procesji. Kolacja i nocleg.
Dzień 2 ( 07.07.2018 )
Śniadanie. Zwiedzanie Sanktuarium Fatimskiego- kaplica objawień, stojąca w miejscu objawień Matki Bożej
trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, Bazylika Matki Bożej Różańcowej. Wieczorem
udział w nabożeństwie różańcowym i procesji. Kolacja i nocleg.
Dzień 3 ( 08.07.2018 )
Śniadanie. Wyjazd nad Ocean Atlantycki: Przylądek Roca – najbardziej wysunięty na zachód punkt Europy.
Następnie przejazd do Lizbony stolicy Portugalii, malowniczo usytuowanej u ujścia rzeki Tag. Przejazd do
Belem, uroczej nabrzeżnej dzielnicy, pełnej pomników portugalskiego złotego wieku. Zwiedzanie: klasztor
Hieronimitów z grobowcem Vasco da Gamy, wpisany na listę UNESCO. Spacer po Belem: pomnik Odkryć
Geograficznych, wzniesiony w pięćsetną rocznicę śmierci Henryka Żeglarza i Wieża Belem, jedna z wizytówek
miasta. Spacer uliczkami najbardziej znanych dzielnic Lizbony: Baixy i Alfany: Praca Rossio, Rua Augusta,
Katedra Se. Będzie również możliwość podziwiania misternej konstrukcji windy Św Justyny i lizbońskie
kamienice z fasadami krytymi azulejos. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4 ( 09.07.2018 )
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wizyta w Coimbrze (zabytkowe uniwersyteckie miasto), przejazd przez Bragę –
religijne centrum Portugalii, będące już w XII w. siedzibą biskupią, miasto też jest określane jako „Portugalski
Rzym” i nawiedzenie Sanktuarium Bom Jesus do Monte. Późnym wieczorem przyjazd do Santiago de
Compostela, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5 ( 10.07.2018 )
Śniadanie, Msza św., Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela, zwiedzanie: zabytkowy
zespół Starego Miasta (wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO). Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6 ( 11.07.2018 )
Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie jednego z najpiękniej położonych miast Europy: Porto nad skalistymi
wąwozami rzeki Duero, spiętego mostami z czasów G. Eiffla, niezwykłe zabytki i składy win o światowej sławie.
Przejazd do hotelu: zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 7 ( 12.07.2018 )
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Fatimy: Kościół Nowy-Świętej Trójcy, zwiedzanie miejsc związanych z życiem
Pastuszków. Uczestnictwo w drodze krzyżowej prowadzącej do Valinhos, miejsca objawień Anioła Portugalii oraz
do wioski Aljustrel, gdzie znajdują się domy rodzinne Franciszka, Hiacynty i Łucji. Wieczorem udział w
nabożeństwie różańcowym i procesji. Kolacja i nocleg.
Dzień 8 ( 13.07.2018 )
Śniadanie ( suchy prowiant )Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko w Lizbonie, Wylot o godz. 06:15 przylot do
Berlina na lotnisko Schonefeld na godz. 10:50.

Cena: 780 euro / osoba przy grupie 50 osób
Cena zawiera:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

przelot liniami lotniczymi Easy Jet z bagażem podręczny – wymiary: 56x45x25
/istnieje możliwość dokupienia bagażu głównego 20 kg – 65 euro/osobę/
przejazd autokarem podczas całej trasy pielgrzymki,
7 noclegów w hotelach 3* , pokoje 2 os. z łazienkami,
wyżywienie: śniadania i obiadokolacje ( wino i woda w cenie )
opiekę duszpasterza,
opiekę pilota,
obsługa lokalnych przewodników
system Tour Guide
ubezpieczenie KL i NNW
możliwość dokupienia ubezpieczenia od chorób przewlekłych koszt 15 euro /osoba
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
nr konta walutowego: 50 1090 2301 0000 0001 2182 9033 Swift Code: WBKPPLPPXXX

