LOTNICZA PIELGRZYMKA DO PORTUGALII
25.05 – 01.06.2017r
Dzień 1: Wylot do Lizbony
O ustalonej porze spotkamy się na wyznaczony miejscu zbiórki. Następnie przejazd grupy na lotnisko w Warszawie.
Odprawa biletowo – bagażowa. Po przylocie do Lizbony transfer do hotelu w ok. Lizbony. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2: Lizbona
Rano, po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie Portugalii od stolicy kraju - Lizbony. Zobaczymy perłę architektury
portugalskiej – manueliński klasztor Hieronimitów, słynną wieżę Belem i pomnik Odkrywców. Następnie urokliwymi
uliczkami starej Lizbony podejdziemy do: Kościoła p/w. Św. Antoniego (gdzie urodził się św. Antoni) – Msza Święta,
katedry gdzie od wieków szczególną czcią otaczany jest patron miasta – św. Wincenty oraz zamku św. Jerzego, skąd
roztacza się wspaniała panorama na całą stolicę Portugalii. W godzinach popołudniowych przejedziemy do hotelu w
Fatimie. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3: Batalha, Alcobaca, Nazare
Rano, po śniadaniu i Mszy Świętej udamy się do Batalhi, miasteczka
słynącego z Klasztoru Santa Maria da Vitoria, arcydzieła portugalskiego
gotyku (XIV - XVI wiek). Następnie udamy się do Alcobaca, w której
zwiedzimy klasztor Santa Maria wpisany na listę UNESCO. Stąd
przejedziemy do Nazare. Jest to niewielkie, urokliwe, portugalskie
miasteczko leżące u stóp potężnego klifu, wznoszącego się ponad falami
oceanu. Na szczycie urwistej skały w średniowieczu powstało niewielkie
miasteczko Sitio. Największą budowlą jest tu piękny kościół Matki
Boskiej z Nazare. Świątynia ta słynie z cudownej figurki N.M.P. oraz
wielu cudów. Wieczorem wrócimy do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4: Ajustrel, Fatima
Rano śniadanie w hotelu. Pobyt w Fatimie. Msza święta i droga krzyżowa.
Następnie powrócimy do Sanktuarium i miejsca objawień w Fatimie,
podczas, których Matka Boska przekazała dzieciom trzy tajemnice
fatimskie, nawiedzimy: Kaplicę Objawień - serce tego sanktuarium,
Bazylikę Matki Boskiej Różańcowej z grobami siostry Łucji oraz
błogosławionych Franciszka i Hiacynty, Bazylikę Trójcy Świętej,
zobaczymy także pomnik Jana Pawła II, miejsce ukazania się Anioła,
Ajustrel, gdzie znajdują się domy dzieci, którym objawiła się Matka Boża.
Wieczorem po kolacji weźmiemy udział w Modlitwie Różańcowej i procesji z lampionami. Wieczorem obiadokolacja
i nocleg.
Dzień 5: Porto, Santiago de Compostela
Śniadanie w hotelu. Następnie dotrzemy do Porto, największego miasta w północnej Portugalii, sięgającego
korzeniami czasów rzymskich, cudownie zlokalizowanego na zboczach
wzgórz otulających ujście rzeki Douro do oceanu. Następnie przejedziemy do
Hiszpanii do Santiago de Compostela, bazyliki św. Jakuba Apostoła,
trzeciego pod względem ważności po Jerozolimie i Rzymie, miejsca
pielgrzymkowego w świecie chrześcijańskim, gdzie znajdują się relikwie
Jakuba Apostoła, zobaczymy słynny Portyk Chwały oraz drzwi otwierane
tylko w Roku Jubileuszowym. Nawiedzimy także kryptę w której oddamy
cześć św. Apostołowi Jakubowi. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6: Santiago de Compostela, Coimbra
Śniadanie. Pobyt w Santiago de Compostela. Następnie przejedziemy do Coimbry, historycznej stolicy Portugalii z
założonym w 1290 r. uniwersytetem ze słynną barokową Biblioteką Joanina. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 7: Tomar, Lizbona
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do miejscowości Tomar. To historyczne
miasto swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim wspaniałemu zespołowi
klasztornemu Zakonu Chrystusa. Imponująca budowla z XIIw., będąca w
przeszłości siedzibą templariuszy, w 1983r. została wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Wieczorem przyjedziemy do hotelu w
ok. Lizbony. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 8: Lizbona
Rano, po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejedziemy na lotnisko w Lizbonie. Odprawa biletowo –
bagażowa. Przelot do Warszawy. Przejazd autokarem z Warszawy do Stalowej Woli. Zakończenie pielgrzymki.

Cena: 3580,00 zł/osoba
CENA
•
•
•
•
•
•
•

ZAWIERA:
Przelot na trasie: Warszawa – Lizbona – Warszawa
Transfery autokarem na trasie całej pielgrzymki;
7 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienkami);
Wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji;
Ubezpieczenie NNW i KL
Opiekę pilota
Codzienna Msza św. i opieka duchowa kapłana

CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, (80 EUR / osobę – kwota płatna u pilota w
autokarze, rozliczana na koniec pielgrzymki);
• napojów do obiadokolacji;
• obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – około 10 zł / od osoby.
WAŻNE INFORMACJE:
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez
W przypadku zmiany godzin przelotów Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
3. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości.

linie

lotnicze.

Zapisy i dodatkowe informacje:
o. Marek Haśko, Par. pw. Zwiastowania Najśw. Maryi Panny (Bracia
Kapucyni), ul Klasztorna 27, St. Wola – Rozwadów; Kom. 507 861 924; e-mail:
marekha17@gmail.com

