HISZPANIA – PORTUGALIA
21.09. – 30.09.2022

Avila - Santiago de Compostela - Porto - Fatima - Aljustrel
Batalha – Alcobaca - Tomar - Obidos - Nazare - Lizbona - Toledo - Madryt
DZIEŃ 1: BERLIN – MADRYT
Wyjazd z Kwakowa. Przejazd na lotnisko w Polsce lub do Berlina (transport na lotnisko dodatkowo
płatny). Odprawa i wylot do Madrytu. Po przylocie przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 2: AVILA
Śniadanie. Najpierw zawitamy do Avili – miasta św. Teresy obwarowanego wysokim i widocznym
z daleka murem. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Santiago de Compostela.

DZIEŃ 3: SANTIAGO DE COMPOSTELA – PORTO – FATIMA
Śniadanie. Przejazd do Santiago de Compostela – miasta św. Jakuba, pobyt w stolicy Galicji
i nawiedzenie miejsca doczesnego spoczynku św. Jakuba oraz udział w nabożeństwie. Msza święta.
Spacer po mieście połączony ze zwiedzaniem. Przejazd do Porto – drugiego co do wielkości miasta
Portugalii, malowniczo położonego na brzegu rzeki Douro. Spacer po mieście.
Przejazd do hotelu w Fatimie. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4: FATIMA – ALJUSTREL
Śniadanie. Msza święta. Zwiedzanie: Sanktuarium – Capelinha – kaplica stojąca w miejscu objawień
Matki Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; Bazyliki Matki Boskiej
Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty, Łucji. Uczestnictwo w drodze krzyżowej prowadzącej
do wioski Valinhos – miejsca objawień Anioła Portugalii oraz do wioski Aljustrel, gdzie znajdują
się domy rodzinne Franciszka i Łucji. Po południu czas wolny w Sanktuarium na prywatną modlitwę.
Obiadokolacja. Wieczorem udział w Różańcu i Procesji ze świecami. Nocleg.

DZIEŃ 5: FATIMA – BATALHA – ALCOBACA – TOMAR – FATIMA
Msza święta. Śniadanie. Zwiedzanie zespołu klasztornego Matki Boskiej Zwycięskiej w miejscowości
Batalha – wspaniały przykład późnego gotyku portugalskiego, z grobowcami władców
portugalskich, wpisany na światową listę UNESCO. Przejazd do Alcobaca, gdzie znajduje się
gotycki klasztor cystersów,
z grobowcami bohaterów romantycznej legendy – króla Pedro
Okrutnego i jego potajemnie poślubionej małżonki Ines de Castro. Po południu zwiedzanie
imponującego rozmiarami klasztoru Templariuszy w mieście Tomar.
Powrót do hotelu, obiadokolacja. Wieczorem udział w Różańcu i Procesji ze świecami. Nocleg.

DZIEŃ 6: FATIMA – OBIDOS – NAZARE – FATIMA
Msza święta. Po śniadaniu udamy się do Obidos, średniowiecznego miasteczka, które zwiedza się,
chodząc po otaczającym je wspaniałym murze obronnym. Po południu wyjazd nad Atlantyk
do Nazare, dawnej uroczej wioski rybackiej i starego Sanktuarium Maryjnego, dziś najbardziej
znanego kurortu w tej części wybrzeża. Odpoczynek na pięknej plaży. Wieczorem powrót
na obiadokolację, wieczorną procesję i nocleg do Fatimy.

DZIEŃ 7: FATIMA – LIZBONA – FATIMA
Śniadanie. Przejazd do stolicy Portugalii - Lizbony, położonej u ujścia rzeki Tag. Zwiedzanie:
zabytkowej średniowiecznej dzielnicy Alfama położonej na wzgórzu u stóp Zamku św. Jerzego, z jej
malowniczymi krętymi i wąskimi uliczkami, katedry, kościoła św. Antoniego Padewskiego, stojącego
w miejscu domu rodzinnego świętego. Zobaczymy też Pomnik Odkrywców, którzy
z Lizbony wyruszali na podbój Nowego Świata. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 8: TOLEDO
Śniadanie. Przejazd do Toledo, duchowej stolicy Hiszpanii, a także stolicy prowincji Castilla
la Mancha. Msza święta, zwiedzanie miasta, po którym spacer to prawdziwa przyjemność.
Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 9/10: MADRYT – BERLIN
Śniadanie. Przejazd do Madrytu. City – tour po mieście. Przejazd na lotnisko. Odprawa bagażowa.
Przelot do Polski lub Berlina. Przyjazd do Kwakowa w godzinach nocnych.

TERMIN: 21.09. – 30.09.2022
CENA: 2.000 zł + 420 €
CENA ZAWIERA:






przelot samolotem;
klimatyzowany autokar w Hiszpanii i Portugalii;
noclegi w hotelach **/*** z łazienkami;
śniadania i obiadokolacje wg programu;
ubezpieczenie NW i KL;

WYDATKI PROGRAMOWE:
 opieka pilota + opłaty lotniskowe + bilety wstępu + opłaty rezerwacyjne
+ przewodnicy miejscowi + opłaty klimatyczne + napiwki + zestawy słuchawkowe + check pointy
+ Turystyczny Fundusz Gwarancyjny + Turystyczny Fundusz Pomocowy: 120 €.

!!! UWAGA !!!
Uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport ważny min. 3 miesiące
od daty powrotu z pielgrzymki do Polski.

ZAPISY
Ks. Krzysztof (tel. 606 88 58 77)

