
 

Pielgrzymka Fatima i Santiago de Compostela 
z Parafii św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb. 

w terminie 30.06-07.07.2020 
 

LIZBONA – CABO DA ROCA - SINTRA - SANTAREM – OBIDOS - FATIMA – ALJUSTREL – NAZARE – 
ALCOBAÇA - COIMBRA - PORTO – ESTORIL&CASCAIS 

BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

DZIEŃ 1, 30.06.2020 WTOREK, LOTNISKO LIZBONA, TRANSFER DO HOTELU W FATIMIE 
Spotkanie na lotnisku im. Chopina w Warszawie o 13:15, odprawa. Msza świeta na rozpoczecie pielgrzymkina 
lotnisku. Przelot do Lizbony 15:15 -18:20. Przejazd do hotelu w Fatimie. Obiadokolacja i nocleg.  
Możliwość uczestniczenia w wieczornych modlitwach. 
 
DZIEŃ 2, 01.07.2020 SRODA, FATIMA – ALJUSTREL & VALINHOS, NOCLEG W FATIMIE (dzien bez autokaru) 
Msza swieta (Fatima). Śniadanie. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.: Bazylika, Kaplica Objawien, 
Kościół Trójcy Przenajświętszej i pomnik św. Jana Pawła II. 
Po poludniu spacer/droga krzyzowa do ALJUSTREL & VALINHOS - miejsc związanych z objawieniami oraz z życiem 
Pastuszków. Powrot do hotelu. Kolacja i nocleg. Opcjonalnie po kolacji mozliwosc uczestniczenia w wieczornych 
modlitwach. 

   

DZIEŃ 3, 02.07.20 CZWARTEK, CALODZIENNE ZWIEDZANIE LIZBONY, NOCLEG W FATIMIE 
Msza swieta (Fatima). Po śniadaniu przejazd do LIZBONY. Na poczatku przejedziemy wzdloz inżynieryjnym 
majstersztykiem – mostem 25 Kwietnia przez rzekę Tag, do miejscowości Almada. Zwiedzanie sanktuarium Chrystusa 
Króla. Nastepnie udamy sie do slynnej dzielnicy Belem, gdzie znajduje się klasztor Hieronimitow (czas wolny na 
zwiedzanie), Wieża Belem ( z zewnatrz) i Pomnik Odkrywców. Degustacji słynnego ciastka "pastel de Belem" (nie 
zawarta w cenie pakietu). Odkryjemy najstarsza dzielnice Lizbony Alfama, gdzie znajduje się katedra i zamek św 
Jerzego (z zewnatrz), a także punkt widokowy St. Luzia, który oferuje wspaniały widok na rzekę Tag. Na koniec 
zwiedzanie dzielnicy Baixa, najważniejszych ulic i placy w Lizbonie: Praça do Comercio, Rossio (serce Lizbony) Rua 
Augusta, Restauradores. Powrot do hotelu. Kolacja i nocleg. 
Możliwość uczestniczenia w wieczornych modlitwach. 
 

   
 

DZIEŃ 4, 03.07.20 PIATEK, BATALHA – OBIDOS – ALCOBAÇA - NAZARE, NOCLEG W FATIMIE 
Msza swieta (Fatima). Sniadanie w hotelu. Przejazd do BATALHA gdzie znajduje sie klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej 
w (port. Convento de Santa Maria da Vitória). Klasztor Batalha to jeden najwspanialszych przykładów architektury i 
sztuki gotyku w Portugalii (UNESCO). Czas wolny na zwiedzanie. Następnie udamy sie do OBIDOS uroczego 
portugalskiego miasteczka ze średniowiecznymi murami i białymi domkami. Czas wolny na spacer. Zatrzymamy sie  



 

w ALCOBAÇA, gdzie znajduje sie Klasztor “Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça” (czas wolny na zwiedzanie) 
zbudowany przez zakon cystersów. Budowla wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na koniec 
zwiedzanie NAZARÉ, typowej portugalskiej wioski rybackiej (+ Sitio – punkt widokowy). Czas wolny. Powrót do 
Fatimy. Kolacja i nocleg.  
Możliwość uczestniczenia w wieczornych modlitwach. 
 

    

 
DZIEŃ 5, 04.07.20 SOBOTA, COIMBRA – PORTO, NOCLEG W OKOLICY BRAGI 
Sniadanie w hotelu. Msza swieta (Fatima). Przejazd do COIMBRY, dawnej stolicy Portugalii. Nad miastem góruje 
Stary Uniwersytet, który został założony w 1290 r. i jest jednym z najstarszych tego typu uczelni w Europie.  
Opcjonalnie zwiedzanie Muzeum Siostra Łucja (uzaleznione od dostepnosci, bilet wstepu nie zawarty w cenie 
pakietu). Spacer po uliczkach Coimbry. 
Przejazd do PORTO, drugiego pod wzgledem wielkosci miasta Portugalii, slynnego z wina Porto. Panoramiczne 
zwiedzanie starego miasta m.in.: Cais da Ribeira - nabrzeże Ribeira, najbardziej typowego i malowniczego miejsce w 
Porto. Opcjonalnie rejs po rzece DOURO (ok. 50 min). Nastepnie wizyta w jedej z wytwórni win Porto + degustacja 
(nie zawarte w cenie pakietu). Transfer do hotelu w okolicach Bragi na kolacje i nocleg.  
 

    
 
 
DZIEŃ 6, 05.07.20 NIEDZIELA, SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA, NOCLEG W OKOLICY BRAGI 
Po sniadaniu przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELA (SPAIN), najbardziej znany hiszpański ośrodek kultu i cel 
pielgrzymek. Katedra w Santiago de Compostela stanowi sanktuarium św. Jakuba i znajduje sie na Liscie Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Msza Swieta koncelebrowana w katedrze o 12:00 lub Msza Sw w klasztorze (uzaleznione od 
dostepnosci). W drodze powrotnej zatrzymamy sie w BRAGA bedacym jednym z najstarszych miast Portugalii, 
kolebki chrześcijaństwa na zachodzie Płw. Iberyjskiego, zwiedzanie sanktuarium Bom Jesús do Monte z 
imponującymi dwupoziomowymi schodami – religijny i architektoniczny symbol Portugalii. Przyjazd do hotelu w 
okolicach Bragi. Kolacja i nocleg. 
 

    
DZIEŃ 7, 06.07.2020 PONIEDZIALEK, SINTRA – CABO DA ROCA – ESTORIL&CASCAIS, NOCLEG W OKOLICY LIZBONY 



 

Msza Sw. w hotelu lub lokalnym kosciele (uzaleznione od dostepnosci). Śniadanie. Nastepnie udamy sie do pełnej 
mistycyzmu, romantyzmu i średniowiecznych pałaców SINTRY (znajduje sie na liscie światowego dziedzictwa 
UNESCO). Mozliwosc zwiedzania Pałacu Narodowego (Palácio Nacional de Sintra), dawnej letniej rezydencji królów 
Portugalii. Jest najlepiej zachowanym średniowiecznym pałacem królewskim w Portugalii. Czas wolny na spacer po 
niezwykle malowniczych uliczkach miasta. Nastepnie odkryjemy CABO DA ROCA – najbardziej za zachod wysunięty 
punkt Europy. Na koniec panoramiczne zwiedzanie ESTORIL & CASCAIS – dwoch malowniczych kurortow w okolicy 
Lizbony. Przyjazd do hotelu w okolicach Lizbony. Kolacja i nocleg. 
 

   
 

DZIEŃ 8, 07.07.2020 HOTEL LIZBONA OKOLICE – LOTNISKO LIZBONA 
Sniadanie breakfat box. Transfer na lotnisko w Lizbonie 
9:20 – 14:15 przelot do Warszawy 
 
 
 
Koszt od osoby: 3650 pln przy grupie min. 44 osób 
 
W cenie: 
- przelot samolotem Warszawa – Lizbona – Warszawa w klasie ekonomicznej z bagażem rejestrowanym 20kg i bagażem 
podręcznym 
- zakwaterowanie w hotelach 3-gwiazdkowych, pokoje dwuosobowe z łazienkami (dopłata do jedynki 950 zł) 
- śniadanie i obiadokolacje, do kolacji ¼ wina i wody 
- opieka pilota Visa Travel na całej trasie 
- opieka duchowa ks. proboszcz Franciszek Haber 
- codzienna Msza Świeta w sanktuariach na trasie pielgrzymki 
- zwiedzanie zgodnie z podanym powyżej, bilety/przewodnicy dodatkowo płatne (ok. 120 €) u pilota grupy 
- ubezpieczenie od KL, NNW i bagażu obejmuje choroby przewlekłe, ubezpieczenie od rezygnacji ok. 3% ceny imprezy 
dodatkowo 
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

- Dodatkowo transfer autokarem na trasie Piotrków – Lotnisko im. Chopina w Warszawie – Piotrków około 100 zł 

Wpłaty: do 30.09.2019 – 500 zł od osoby, do 30.11.2019 500 zł od osoby, do 01.04.2020 1000 zł, do 30 maja pozostała kwota. 
 
Nota: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 
Hotele lub podobne: 

4 noce w Fatimie, Hotel Casa Sao Nuno 3* http://www.casasaonuno.com/ 

2 noce w okolicy Braga. Hotel Joao Paulo II 3* http://www.hoteisbomjesus.pt/hotel-joao-paulo-ii-em-braga/ 

1 noc w okolicy Lizbony, Hotel Estoril7 3* https://www.estoril7.pt/ 


