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Jedna podróż – setki wspomnień!   

 

                

 PROGRAM  PIELGRZYMKI  DO FATIMY W ROKU 100 LECIA OBJAWIEŃ 
                 08.07 – 15.07.2017r. 

 

DZIEŃ  I  
 Przejazd z Poznania do Berlina. Przelot liniami lotniczymi TAP do Lizbony. Zwiedzanie stolicy Portugali – Lizbony: 

zabytkowa średniowieczna dzielnica Alfama położona na wzgórzu u stóp Zamku Św. Jerzego, z jej malowniczymi 
krętymi i wąskimi uliczkami - Katedra, kościół Św. Antoniego Padewskiego, stojący w miejscu domu rodzinnego 
Świętego; dzielnica Belem z pięknym klasztorem Hieronimitów. Obiadokolacja i nocleg.  

DZIEŃ II 
 Śniadanie. Wyjazd do Sintry, jednego z najpiękniejszych miast Portugalii będącego ulubionym miejscem letniego 

odpoczynku portugalskich królów. Zwiedzanie Zamku Pena oraz Pałacu Królewskiego. Przejazd do Fatimy.  
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Msza Św. i udział w wieczornym nabożeństwie maryjnym z procesją ze 
świecami. 

DZIEŃ III 
Śniadanie. Msza Św. Droga krzyżowa. Wioska Valinhos – miejsce objawień Anioła Portugalii oraz do Aljustrel, 
gdzie znajdują się domy rodzinne Franciszka i Łucji. Nawiedzenie Sanktuarium – Capelinha – kaplica stojąca w 
miejscu objawień Matki Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi                    i Hiacyncie; Bazylika Matki 
Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Obiadokolacja. Możliwość uczestnictwa  w wieczornych 
nabożeństwach. Nocleg. 

DZIEŃ IV  
 Po śniadaniu 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. Przejazd 
nad Atlantyk do Nazare, dawnej uroczej wioski rybackiej i starego Sanktuarium maryjnego, dziś najbardziej 
znanego kurortu w tej części wybrzeża. Odpoczynek na pięknej plaży. Powrót do Fatimy na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ V 
 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 Tomar - zwiedzanie imponującego rozmiarami klasztoru Templariuszy. Obiadokolacja i 
nocleg w Fatimie. 

DZIEŃ VI 
 Śniadanie. (Dzień będzie dostosowany do programu uroczystych obchodów 100-lecia objawień Matki Bożej) 
Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ  VII 
 Śniadanie. Wyjazd do Coimbry, dawnej stolicy Portugalii. Spacer po starym mieście, mi.in. zwiedzanie 

Uniwersytetu (najstarszy ośrodek uniwersytecki Portugalii) i Starej Katedry, Msza Św.   Przejazd  w okolice 
Lizbony na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ VIII 
  Śniadanie. Wyjazd na lotnisko w Lizbonie. Przelot do Warszawy. Transfer autokarem do Poznania. Zakończenie 

pielgrzymki w godzinach późno popołudniowych.   
 

 

 

Koszt pielgrzymki: 1600zł + 450 euro  (ZAPISY – ks. Przemysław Tyblewski –  
                                                                                                     tel. 608499632,   email: tyblewskixp@op.pl )   

 
Cena zawiera:  transfery na lotnisko, przelot samolotem, opłaty lotniskowe,  przejazd klimatyzowanym autokarem,             
7noclegów w hotelach 3* (pokoje 2 osobowe), wyżywienie wypisane w programie, opiekę pilota, ubezpieczenie KL i NNW;  
 
Cena nie zawiera: biletów wstępów, lokalnych opłat i miejscowych przewodników na co dodatkowo przeznaczyć trzeba 
110 euro, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji, dopłaty do pokoju jednoosobowego (195 euro), wydatków 
osobistych. 
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