
FATIMA 
   PARAFIALNA  PIELGRZYMKA  DO  PORTUGALII 
 

Dzień 1  Porto 
Transfer autokarem z parafii na lotnisko w Balicach, odprawa biletowo bagażowa. Przelot z Krakowa do Porto. 
Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Krótkie zwiedzanie PORTO, które jest drugim co do wielkości miastem 
 w Portugalii. Po zapoznaniu się z  centrum historycznym przejdziemy mostem Luisa I, zaprojektowanym przez  
Gustava Eiffla do Vila Nova de Gaia. Przejazd do Fatimy na zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 
Możliwość uczestniczenia w wieczornym programie modlitewnym w sanktuarium w Fatimie. 
Dzień 2: Fatima, Aljustrel, Valinhos + droga krzyżowa, czas wolny 
Msza Święta. Śniadanie. Pobyt w FATIMIE; Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.: Bazylika, Kaplica Objawień, 
 Kościół Trójcy Przenajświętszej i pomnik św. Jana Pawła II. Po południu spacer drogą krzyżową do 
 ALJUSTREL & VALINHOS - miejsc związanych z objawieniami oraz z życiem Pastuszków.  
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.  
Możliwość uczestniczenia w wieczornym programie modlitewnym w sanktuarium w Fatimie. 
Dzień 3: Batalha, Alcobaca, Obidos 
Po  Śniadaniu przejazd do BATALHA gdzie zwiedzimy kompleks sakralny Zakonu Matki Boskiej Zwycięskiej  
ufundowany w XIV wieku po historycznym zwycięstwie Portugalii nad Kastylią. 
 Następnie udamy się ALCOBACA - byłej siedziby francuskiego zakonu Cystersów. Ogrom świątyni,  
sprawa, iż człowiek może się wręcz przenieść w czasie i poczuć się niczym mnich. 
Na koniec odwiedzimy OBIDOS - Średniowieczne miasteczko z kolorowymi domkami i wąskimi uliczkami.  
To urocze miasteczko było podarkiem portugalskich królów dla przyszłych małżonek i uznawane jest za jeden  
z siedmiu cudów Portugalii. Miejsce znane również ze swojej Ginja de Obidos – portugalskiej wiśniówki .  
Powrót do Fatimy na obiadokolację i nocleg.  
Możliwość uczestniczenia w wieczornym programie modlitewnym w sanktuarium w Fatimie. 
Dzień 4: Coimbra, Nazare – wypoczynek na plaży nad Oceanem Atlantyckim  
Po śniadaniu udamy się do miasta COIMBRA - Uniwersyteckie serce Portugalii i jak i również była stolica.  
Miasto pełne energii, życia i studentów w czasie zwiedzania zobaczymy gmach Uniwersytetu, majestatyczną  
Katedrę Se oraz kościół Santa Cruz, gdzie pochowani są dwaj pierwsi portugalscy królowie. 
Będąc w Coimbrze odwiedzimy klasztor Św. Doroty, w którym wiele lat służyła Łucja Santos, główny świadek  
wydarzeń fatimskich.  Następnie pojedziemy do NAZARE - bardzo urokliwa rybacka miejscowość leżąca nad 
 Atlantykiem kusi wyjątkową atmosferą, bajecznymi widokami i restauracji z rybami i owocami morza.  
Nazare posiada jedne z najpiękniejszych portugalskich plaż gdzie będziemy nieć czas na odpoczynek 
 i kąpiele w Oceanie Atlantyckim.  Powrót do Fatimy na obiadokolację i nocleg. 
Możliwość uczestniczenia w wieczornym programie modlitewnym w sanktuarium w Fatimie. 
Dzień 5: Cascais, Sintra i Cabo da Roca  
 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do CASCAIS -  pod-lizbońskiej miejscowości  
nazywana często portugalskim Beverly Hills. Jest to była osada rybacka dziś przyciągająca fanów pięknych 
 kameralnych plaż, urokliwych uliczek i restauracji. Następnie przejedziemy do SINTRA – miejscowości,  
która zawsze była owiana aurą tajemnicy. To tu niegdyś rodzina królewska zdecydowała się wybudować  
swoje letnie rezydencji, a my zwiedzimy tu Pałac Narodowy. Popołudniu udamy się na CABO DA ROCA  
- niegdyś koniec świata, czyli najdalej wysunięty na zachód przylądek Europy kontynentalnej, miejsce gdzie  
"kończy się ziemia a morze ma swój początek". Tutejsze widoki ściągają turystów z całej Europy. 
 W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg  
Dzień 6: wypoczynek na plaży nad Oceanem Atlantyckim 
Po śniadaniu dzień wolny na plażowanie nad oceanem, wieczorem obiadokolacja i nocleg.  
Dzień 7: Lizbona 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu przejazd mostem przez rzekę Tag, do miejscowości Almada.  
Zwiedzanie sanktuarium Chrystusa Króla. Następnie udamy się do LIZBONY do słynnej dzielnicy Belem,  
gdzie znajduje się klasztor Hieronimitow, Wieża Belem i Pomnik Odkrywców. Wizyta w  najstarszej dzielnicy  
Lizbony Alfama, gdzie znajduje się katedra i zamek św. Jerzego, a także punkt widokowy St. Luzia,  
który oferuje piękny widok na rzekę Tag. Przejazd na lotnisko, odprawa biletowo bagażowa i wylot do Polski.  
Dzień 8: przylot do Krakowa 
Planowy przylot do Krakowa o godz. 00:20. Transfer autokarem z lotniska w Balicach do parafii. 
 

termin:  30.05 – 06.06.2022  

cena:  3500 zł  +  160 euro 
 

Cena obejmuje: 
Transfer autokarem z parafii na lotnisko i z lotniska do parafii. Przelot samolotem Polska –Portugalia – Polska,  
transfery autokarem LUX na terenie Portugalii, opiekę polskojęzycznego pilota, 6 noclegów w hotelach***,  
6 śniadań, 6 obiadokolacji, ubezpieczenie, KL i NNW, składkę na TFG i TFP, program zwiedzania j.w. 
bilety wstępu, przewodnicy lokalni, wjazdy do miast, taksa lokalna, tour guide system.   
UWAGA! Ewentualna dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180 euro. 
 

UCZESTNICY PIELGRZYMKI MUSZĄ POSIADAĆ  WAŻNE DOWODY OSOBISTE LUB PASZPORTY!  

  

Zapisy do 15 stycznia 2022, przy zgłoszeniu uczestnictwa należy wpłacić zaliczkę 1500 złotych 
 

ZGŁOSZENIA  NA  PIELGRZYMKĘ  PRZYJMOWANE  SĄ  W  KANCELARII  PARAFIALNEJ 


