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„PIELGRZYMKA DO FATIMY”  
LIZBONA-CABO ROCA-SANTIAGO DE COMPOSTELLA-BRAGA-PORTO-COIMBRA-NAZARE- 

BATALHA-FATIMA (7 DNI - SAMOLOTEM) 
 

1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki na lotnisku; przelot do Lizbony; w godzinach nocnych 

transfer autokarem do hotelu;    

2 dzień 

Śniadanie; przejazd do stolicy Portugalii – LIZBONY, zwiedzanie LIZBONY: Avenida da 

Liberade, Praza dos Restauradores, plac Rossio, średniowieczna dzielnica handlowa, 

bulwary nadmorskie; majestatyczny Ponte de 25 Abril – potężny wiszący most łączący oba 

brzegi rzeki Tag; Klasztor Hieronimitów i wieża Belem, przejazd do CABO DA ROCA – 

najbardziej na zachód wysuniętego przylądka Europy;  przejazd na obiadokolacje i nocleg w 

hotelu w okolicach Fatimy 

3 dzień 

Śniadanie; przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELLA – jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Europie, 

zwiedzanie: Brama Złotników, Krypta, Plac Obradoiro, Klasztor Św. Marcina, Hostal de los Reyes Catolicos – szpital i zajazd dla 

pielgrzymów; zwiedzanie BRAGI - religijnej stolicy Portugalii: ulica Souto, ratusz, katedra; (program dodatkowy: wizyta w Bom 

Jesus do Monte - przepięknie położonym sanktuarium w okolicach Bragi); przejazd na nocleg w hotelu turystycznym w okolicach 

Bragi; obiadokolacja; 

4 dzień 

Śniadanie; przejazd do PORTO: niezwykłe miasto nad rzeką Duero, gdzie zobaczymy Wieżę Kleryków, Kościół św. Franciszka, 

dworzec Sao Bento, wycieczka statkiem po rzece Duero, (program dodatkowy: wizyta w winiarni, gdyż miasto słynie z piwnic wina 

porto); przejazd i zwiedzanie COIMBRY - najstarsze centrum uniwersyteckie Portugalii oraz dawna stolica położona nad rzeką 

Mondego: Uniwersytet ze wspaniałą barokową biblioteką, Stara Katedra, Kościół św. Krzyża; powrót do Fatimy; obiadokolacja i 

nocleg; 

5 dzień 

Śniadanie; przejazd do NAZARE, najstarszego miejsca pielgrzymkowego Portugalii: jest to wioska rybacka przepięknie położona 

nad oceanem, w ostatnich czasach przekształcona w kurort wypoczynkowy; w drodze powrotnej do Fatimy, wizyta w jednym z 

najwspanialszych zabytków architektury gotyckiej w Europie, w dominikańskim opactwie Santa Maria da Vitoria w BATALHA; 

powrót na obiadokolacje i nocleg w Fatimie; 

6 dzień 

Śniadanie; całodzienny pobyt w FATIMIE - jednym z najważniejszych miejsc kultu NMP na świecie: modlitwa i pobyt w 

sanktuarium, droga krzyżowa i wizyta w domach pastuszków; wieczorna procesja świec; w późnych godzinach wieczornych 

transfer z hotelu na lotnisko w Lizbonie; 

7 dzień 

Przelot do Polski w godzinach nocnych; we wczesnych godzinach rannych przylot na lotnisko i zakończenie imprezy; 
 

 

Cena brutto obejmuje: 

- przeloty samolotem do Portugalii (tam i powrót)  

- przejazd komfortowym autokarem w Portugalii i Hiszpanii  

- 5 noclegów w hotelach klasy turystycznej  

- posiłki wg programu 

- opieka pilota  

- ubezpieczenie KL i NNW 

- podatek VAT 
 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w 

program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 

Programy imprez samolotowych są przykładowe i zależą zawsze od aktualnych terminów lotów linii lotniczych! 


