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„Pielgrzymka zawsze była ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijan, przybierając w kolejnych epokach różne formy 

kulturowe. Jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela: jest praktyką czynnej ascezy 
i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie 

do przemiany serca”. 
/Św. Jan Paweł II/ 

 

LIZBONA - FATIMA - AJUSTREL - AVEIRO - BRAGA - GUIMARAES - SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
FINISTERRE - MUXIA - PORTO - NAZARE - FATIMA - OBIDOS - MAFRA  

 

Termin:  26.06 – 03.07.2018 r.  
 

Dzień 1:  Berlin – Portugalia 
O ustalonej porze spotkamy się na Mszy Świętej rozpoczynającej pielgrzymkę. Następnie przejazd grupy na lotnisko 
w Berlinie. Odprawa biletowo – bagażowa. Planowany odlot do Portugalii o godzinie …. 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 pw. Św. Antoniego (gdzie urodził się św. Antoni). Dalej udamy się 
do Katedry, gdzie od wieków szczególną czcią otaczany jest patron miasta – św. Wincenty. Podejdziemy na punkty 
widokowe skąd roztacza się wspaniała panorama na stolicę Portugalii. W godzinach popołudniowych przejedziemy 
do hotelu w Fatimie. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Wieczorem będziemy uczestniczyć w przepięknym 
nabożeństwie różańcowym ze świecami. Nocleg. 
 
Dzień 3:  Ajustrel,  Fatima 
Rano śniadanie w hotelu. Po Mszy św. w jednej z wielu Kaplic, ufundowanych dla pielgrzymów z całego świata, 
udamy się do przysiółka Ajustrel, gdzie znajdują się domy dzieci, którym objawiła się Matka Boża.  Następnie 
weźmiemy udział w Drodze Krzyżowej, urokliwie wijącej się wśród gajów oliwnych i zagajników eukaliptusowych. 
Droga ta prowadzi trasą, którą dzieci pokonywały do Cova da Iria. 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. Czas wolny. 
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Wieczorem obiadokolacja i nocleg. Wieczorem po kolacji weźmiemy udział w Modlitwie Różańcowej i procesji z 
lampionami. 
 
Dzień 4:  Aveiro ,  Braga,   Guimaraes,  
Rano śniadanie. Wizyta w rybackim mieście Aveiro, słynącym z kolorowych domów i płytek ceramicznych azulejoz.  
Krótkie odwiedziny  Sanktuarium Dobrego Jezusa – Bom Jesus na obrzeżach Bragi.  Następnie wizyta w miasteczku 
Guimaraes, kolebce portugalskiej państwowości. Przejazd do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Wieczorem 
kolacja, nocleg.  
 
Dzień 5:  Santiago de Compostela,  Finisterre,  Muxia 
Rano śniadanie. Nawiedzenie grobu Apostoła Jakuba, celu niezliczonych pielgrzymów, którzy przez wieki przybywali 
z różnych zakątków Europy. Zwiedzanie Katedry św. Jakuba i średniowiecznego miasta Santiago de Compostela. Po 
południu przejazd na przylądek Cabo de Finisterre czyli Koniec Świata, gdzie średniowieczni pielgrzymi do Santiago 
ostatecznie kończyli pielgrzymowanie. Wizyta w sanktuarium Matki Bożej w Muxia. Powrót na kolację i nocleg  w  
Santiago. 
 
Dzień 6:  Porto,  Nazare,  Fatima 
Rano śniadanie. Po nim udamy się do Porto na rejs tradycyjną łodzią rebejos nurtem  Złotej Rzeki - Douro. Z 
pokładu  stateczku roztaczają się zapierające dech w piersiach widoki miasta Porto.  Następnie odrobina czasu 
wolnego nad Oceanem Atlantyckim w dawnej wiosce rybackiej, dziś kurorcie - Nazare. Powrót do hotelu w Fatimie. 
Kolacja, nocleg. 
 
Dzień 7:  Obidos,  Mafra 
W godzinach rannych śniadanie. Wizyta w Obidos, maleńkim średniowiecznym  miasteczku , ulubionej rezydencji 
portugalskich królowych, słynącego z doskonałego likieru Ginja i czekolady. Zwiedzanie kompleksu Pałacu 
Królewskiego w Mafrze. Kolacja, nocleg w okolicach Lizbony. 
 
Dzień 8:  Portugalia – Berlin  
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejedziemy na lotnisko w Lizbonie. Odprawa biletowo – 
bagażowa. Planowany odlot do Berlina o godzinie ….. Lądowanie na lotnisku w Berlinie.  Zakończenie pielgrzymki. 
 

ZAPRASZAMY NA NIEZWYKŁĄ PIELGRZYMKĘ DO FATIMY W TYM SZCZEGÓLNYM CZASIE 
…rok po 100 ROCZNICY OBJAWIEŃ… 

CENA:  3880 zł 
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CENA ZAWIERA :  
 Przelot samolotem na trasie: BERLIN – LIZBONA – BERLIN  (portugalskie linie lotnicze TAP Portugal), bagaż, opłaty 
lotniskowe, catering na pokładzie samolotu;  

 przejazd komfortowym autokarem na trasie pielgrzymki (klimatyzacja, video, rozkładane fotele); 

 7 noclegów w hotelach ***  (pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienkami); 

 wyżywienie 2 x dziennie:  7 śniadań,  7 obiadokolacji; 

 ubezpieczenie Signal Iduna:  KL (10 000 EUR) i NNW (7 000 PLN);  choroby przewlekłe; 

 opiekę polskojęzycznego doświadczonego pilota; 

 przedstawiony program pielgrzymki;  

 podatek VAT; 

 opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny –  10 zł/os. 

 transfer autokarem na trasie: ZIELONA GÓRA – BERLIN – ZIELONA GÓRA. 

 
CENA NIE ZAWIERA :  

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek, taksy klimatycznej itd. - około 120 EUR 
–  płatne u pilota  w autokarze i rozliczane na koniec pielgrzymki;  

 napoi do obiadokolacji; 

 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej; 

 świadczeń niewymienionych w ofercie;  

 dopłaty do pokoju 1-osobowego. 

 
UWAGI : 
1. Cena została skalkulowana dla grupy minimum 46 osób. 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
3. B.P. ORLANDO TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez linie lotnicze. 
4. PROSIMY O ZABRANIE WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI.   
 

 
 

DOKŁADNE INFORMACJE I ZAPISY 

KS. ROBERT – PARAFIA ŚW. JÓZEFA W ZIELONEJ GÓRZE 

TELEFON    606 874 657 
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