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DZIEŃ 5. 
Msza Św. Po śniadaniu zwiedzimy Lizbonę, 

stolicę i największe miasto w Portugalii, która 

piętrzy się na siedmiu wzgórzach przy ujściu do 

oceanu rzeki Tag. Doskonały klimat i słońce 

przez większą część roku sprawia, że Lizbona 

nazywana jest białym miastem. Zwiedzimy 

katedrę Se, kościół św. Jerzego, Punkt 

widokowy Portas de Sol, przejdziemy przez 

Alfame, a potem pojedziemy na Rossio, Winda 

S.Justa. W dzielnicy Belem, zobaczymy Wieżę, 

Pomnik Odkrywców, Klasztor Heronimitow. 

Następnie Po południu przejazd do Sintry- 

miejsca niezwykłego wpisanego na Światową 

Listę Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy tam 

Pałac Narodowy. Kolejnie- Cabo da Roca-

przylądek który jest najdalej na zachód 

wysuniętym punktem Europy. Jest to skalisty 

cypel z latarnią morską z którego roztacza się 

wspaniały widok na bezkresny ocean. Powrót do 

Fatimy. Możliwość udziału w Nabożeństwie 

Różańcowym i procesji ze świecami, nocleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 8. 
Po śniadaniu przejazd widokową trasą zwaną 

Lazurowym Wybrzeżem wzdłuż Morza 

Śródziemnego przez miejsca posiadające jedyny 

w swoim rodzaju urok do malowniczej Savony-

miasta położonego w Ligurii. Zakwaterowanie 

w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

DZIEŃ 9. 
Śniadanie. Przejazd do małej miejscowości u 

podnóża Alp Montichiari- w której od 1946 r 

do 1991 r Matka Boża ukazała się wielokrotnie 

Pierinie Gilli. Figury Matki Bożej z 

Montichiare, zwanej Różą Mistyczną które  są 

obecne w kościołach na całym świecie. 

Nawiedzenie Sanktuarium gdzie usłyszymy o 

jego historii oraz cudzie Objawień. Msza Św.  

Przejazd do Padwy- spacer uroczymi uliczkami 

do centrum,  Bazylika z Kryptą Św. Antoniego, 

następnie Plac Prato Della Valle. Przejazd do 

miejsca zakwaterowania, obiadokolacja. Nocleg. 
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DZIEŃ 6.  
Po śniadaniu  przejazd do Avilli - miasta św. Teresy, 

Miasto posiada trzy tytuły królewskie, wszystkie trzy są 

reprezentowane na fladze w napisie który na niej 

widnieje: «Ávila del Rey, de Los Leales, y de Los 

Caballeros». Spacer po średniowiecznym miasteczku  z 

doskonale zachowanymi murami miejskimi i piękną 

panoramą miasta, Nawiedzimy gotycką Katedra, 

uczestnictwo we Mszy Św. oraz zobaczymy unikalną 

Starówkę. Następnie przejazd na obiadokolację i nocleg 

do hotelu w okolicy Madrytu. 

 

DZIEŃ 7.  
Po śniadaniu przejazd  w kierunku Katalonii wyjazd na 

wzgórze  Monserat, gdzie czczona jest figurka Czarnej 

Madonny, Msza Św. Nawiedzenie sanktuarium i 

podziwianie niezapomnianych widoków lub zwiedzanie 

Barcelony w której tworzył swe dzieła znakomity artysta-

Antonio Gaudi. Spacer po mieście gdzie zobaczymy: ul. 

Ramblas, Sagrada Familia-najwspanialsze dzieło 

Gaudiego, Katedra Św. Eulalii, Pałac Królewski, Pomnik 

Columba. Przejazd do hotelu w okolice Costa Brava, 

obiadokolacja i nocleg. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 10. 
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Planowane 

zakończenie pielgrzymki w godzinach późnowieczornych. 
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Świadczenia: 

 

 przelot na trasie: Kraków-Porto 

(bagaż podręczny do 10kg) 

 przejazd komfortowym 

autokarem: DVD, barek, toaleta 

 9 noclegów w hotelach **/*** 

(pokoje 2-4 osobowe z 

łazienkami) 

 9 śniadań  

 9 obiadokolacji 

 opiekę doświadczonego pilota 

 opiekę duszpasterską 

 opłaty drogowe i parkingowe 

 ubezpieczenie NNW+KL 

 

Cena nie zawiera:  

 wstępów do zwiedzanych 

obiektów, przewodników 

lokalnych, opłat wjazdowych do 

miast, opłaty klimatycznej Taxa, 

kosztów związanych z realizacją 

programu (około 78 euro) 

 napojów do obiadokolacji,  

 Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. 

Sportu i Turystyki z dn. 21.11.16 

r. - 15 zł /os./pobyt. 
 Dopłata do pokoju 

jednoosobowego 180euro 

 

B.P. ,,RELAX” zastrzega sobie 

możliwość zmian kolejności 

zwiedzanych obiektów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 2. 
Po śniadaniu Santiago de Compostela- 

nawiedzenie Katedry w której znajdują się 

relikwie Św. Jakuba, zobaczymy słynny 

Portyk Chwały. Msza Św. z uroczystym 

okadzeniem , po czym spacer po 

historycznej części miasta: Uniwersytet, 

Rua Mayor i Plaza Mayor. Przejazd do 

Porto-Portugalskiej stolicy win i 

drugiego co do wielkości miasta w 

Portugalii. Podobnie jak wiele innych miast 

europejskich, to starożytne miasto, które 

ma duże dziedzictwo historyczne. 

Najstarsze informacje o mieście pochodzą 

z V wieku. Słynne na całym świecie wino 

Porto wywodzi swoją nazwę właśnie od 

tego niecodziennego miasta ulokowanego 

w urokliwym miejscu na zboczach wzgórz 

przy ujściu rzeki Douro do oceanu. 

Możliwość degustacji wina z tamtejszych 

winnic. Przejazd do hotelu w Fatimie, 

zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

DZIEŃ 3.  
Msza Św. Po śniadaniu  przejedziemy do  

Batalha – miasteczka słynącgo z Klasztoru 

Santa Maria da Vitória - gotyckiego 

arcydzieła, wpisanego na listę UNESCO i bez 

wątpienia jednego z najważniejszych 

zabytków portugalskich. Następnie  udamy 

się do Alcobaça – zwiedzimy  imponuje 

opactwo Cystersów. Niesamowitych 

rozmiarów budowla jest przykładem 

wczesnogotyckiej architektury. Przejazd 

nad Ocean Atlantycki do  Nazare  urokliwego 

miasteczka, położonego na wysokim klifie 

oceanu, wznoszącego się ponad falami z 

pięknym kościołem i cudowną  figurką  Matki 

Bożej Karmiącej(Czarnej Madonny).  

Przejazd do Fatimy, zakwaterowanie w 

hotelu, obiadokolacja, udział w Modlitwie 

Różańcowej oraz procesji z lampionami. 

Nocleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 4.  
Po Mszy Św. i śniadaniu udamy się do 

przysiółka Adjustrel, gdzie znajdują się 

domy trojga pastuszków, którym objawiła się 

Matka Boża. Następnie udział w drodze 

krzyżowej urokliwie wijącej się wśród gajów 

oliwnych. Droga ta prowadzi trasą którą 

pokonywały dzieci do Cavo da Iria. Powrót 

do sanktuarium w Fatimie i miejsc objawień 

gdzie Maryja przekazała dzieciom trzy 

tajemnice fatimskie. Nawiedzimy Kaplicę 

Objawień-serce całego sanktuarium, Bazylikę 

Matki Bożej Różańcowej gdzie znajdują się 

groby wizjonerów, Bazylikę Trójcy Św., 

zobaczymy także pomnik Jana Pawła II. Czas 

wolny. Po kolacji udział w Modlitwie 

Różańcowej i procesji ze świecami. Nocleg. 
 

 

PIELGRZYMKA  DO FATIMY 
W DNIACH: 03.11-12.11.2017 

Santiago de Compostela- Porto-  -Fatima- Adjustrel – Batalha- 

Alcobaca- Nazare- - Sintra- Cabo da Roco-  Avilla-  

Monserat lub Barcelona- Montichiari 

PIELGRZYMKA SAMOLOTOWO-AUTOKAROWA 
BEZ PRZEJAZDÓW NOCNYCH 

Cena od: 

1870zł +370 euro/osobę 
(cena dla grupy minimum 40osób) 

DZIEŃ 1.  
Spotkanie w miejscu zbiórki 

na lotnisku Kraków-Balice. 

Odprawa biletowo-bagażowa. 

O godzinie 11.40  planowany 

odlot do Portugalii. Przylot do 

Porto(godzina 14.15) Przejazd 

do Santiago de Compostela. 

Zakwaterowanie, 

obiadokolacja i nocleg. 


