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PIELGRZYMKA DO FATIMY I SANTIAGO DE COMPOSTELA  

TERMIN: 21.01-27.01.2023 (PIELGRZYMKA LOTNICZA: 7 DNI) 

CENA: > 45 osób: 2.250 zł / os. + 400 euro // > 35 osób: 2.350 zł + 450 euro / os. 
 

 

PROGRAM RAMOWY: 

1 DZIEŃ: WARSZAWA – LIZBONA – FATIMA 

Zbiórka uczestników w hali odlotów portu lotniczego w Warszawie. Wylot do Portugalii. Transfer z Lizbony do Fatimy. 

Zakwaterowanie w hotelu w Fatimie (centrum, w pobliżu Sanktuarium w Fatimie). Obiadokolacja. Nocleg w Fatimie. 

 2 DZIEŃ: FATIMA – ALJUSTREL – VALINHOS 

Śniadanie. Zwiedzanie miejsc w obrębie sanktuarium: Capelinha – kaplica stojąca w miejscu objawień Matki Bożej małym 

pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. 

Uczestnictwo w drodze krzyżowej prowadzącej do wioski Valinhos – miejsca objawień Anioła Portugalii oraz do wioski 

Aljustrel, gdzie znajdują się domy rodzinne Franciszka i Łucji. Czas wolny na modlitwę i msza święta. Powrót do hotelu. 

Obiadokolacja. Dla chętnych udział w wieczornej procesji światła. Nocleg w Fatimie. 

3 DZIEŃ: BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARE (ATLANTYK) 

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 

Alcobaça, gdzie znajduje się gotycki klasztor cystersów, z grobowcami bohaterów romantycznej legendy – króla Pedro 

Okrutnego i jego potajemnie poślubionej małżonki Ines de Castro. Po południu wyjazd nad Atlantyk do Nazare, dawnej 

uroczej wioski rybackiej i starego Sanktuarium Maryjnego, dziś najbardziej znanego kurortu w tej części wybrzeża. Czas 

wolny na wybrzeżu oceanu. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Udział w wieczornym nabożeństwie. Nocleg w Fatimie. 

 4 DZIEŃ: PORTO – SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Santiago de Compostela. Po drodze postój w Porto – zwiedzanie miasta słynącego ze 

wspaniałych win o tej samej nazwie m.in. wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO portu, kościół św. 

Franciszka, most żelazny z XIX w., Praca da Liberdade z pomnikiem Piotra IV, ratusz miejski, dworzec Sao Bento, katedra 

Se, dzielnica Ribeira stanowiąca nadbrzeże rzeki Duoro. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Santiago de Compostela. 
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5 DZIEŃ: SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA  

Śniadanie. Zwiedzanie Bazyliki Świętego Jakuba Apostoła w Santiago de Compostella, trzeciego pod względem 

ważności po Jerozolimie i Rzymie - miejsca pielgrzymkowego w świecie chrześcijańskim. Przejazd w kierunku Bragi. 

Krótki spacer po mieście Braga – główny ośrodek religijny kraju i siedziba arcybiskupów – zobaczymy m.in. ratusz, 

katedrę. Przejazd do Fatimy. Obiadokolacja. Udział w wieczornym nabożeństwie. Nocleg w Fatimie.  

 6 DZIEŃ: LIZBONA 

Śniadanie. Przejazd do Lizbony. Zwiedzanie zabytkowych miejsc miasta takich jak: kościół św. Antoniego, stojący w 

miejscu domu narodzin Świętego, Msza św., zabytkowa średniowieczna dzielnica Alfama, dzielnica Belem z pięknym 

szesnastowiecznym klasztorem Hieronimitów wybudowanym w charakterystycznym dla Portugalii stylu manuelińskim, 

Pomnik Odkrywców, którzy z Lizbony wyruszali na podbój Nowego Świata, wieża Belem (z zewnątrz). Przejazd przez 

historyczną część miasta Baixa z kościołem św. Dominika, Praca do Comercio oraz Rua Augusta. Przejazd do hotelu. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

7 DZIEŃ  

Śniadanie (możliwe w formie pakietu z uwagi na wczesny wylot), wykwaterowanie i wyjazd na lotnisko. Powrót do Polski, 

zakończenie pielgrzymki. 

AKTUALNY ROZKŁAD LOTÓW (Linie lotnicze rejsowe regularne TAP PORTUGAL):  

WYLOT: TP1207 L 21JAN 6 WAWLIS 19.00 22.10;  POWRÓT: TP1204 T 27JAN 5 LISWAW 07.00 12.00    

CENA:  

grupa min. 45 osób: 2.250 zł / os. + 400 euro //grupa min. 35 osób: 2.350 zł + 450 euro / os. 

CENA ZAWIERA:  

•    Przelot samolotem liniowym (bagaż rejestrowany 23 kg + mały bagaż podręczny + mała torebka/saszetka),   

•    Transport komfortowym autobusem / busem (w zależności od liczby osób) w Portugalii, 

•    6 noclegów – hotele 3*** w pok. 2-3 os. z łazienkami (dopłata do pokoju 1 os - 200 euro), 

•    wyżywienie: śniadania (6, w tym jedno w formie pakietu), obiadokolacje (6), 

•    Ubezpieczenie 60.000 euro KL, 15.000 NNW, 2.000 PLN bagaż (z opcją leczenia COVID-19 i choroby przewlekłe), 

•    Opieka polskojęzycznego pilota. 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

• Koszty realizacji programu (wstępy, przewodnicy, zestawy słuch. i inne wydatki programowe) - 130 Euro/ os. 

•    Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (od 3% do 10% w zależności od opcji ubezpieczenia, możliwość zawarcia 

umowy ubezpieczenia do 7 dni od daty zapisu na pielgrzymkę – szczegóły w załączniku i w biurze podróży), 

•    Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Fundusz Pomocowy 20 PLN/os - płatna wraz z zaliczką. 

UWAGI:  
- Jest to program pielgrzymkowy realizowany pod opieką kapłana z codzienną mszą świętą dla grupy. 

- Możliwy transfer na lotnisko: PUŁAWY – OKĘCIE – PUŁAWY (ok. 100 zł / os. przy grupie min. 45 os.) 

- Cena programu kalkulowana dla podanej liczby osób. W przypadku mniejszej liczby osób cena może zostać 

skalkulowana ponownie i podwyższona (w porozumieniu z osobami zapisanymi) z uwagi na różnice w cenie pobytu i 

kosztów transportu mniejszej grupy. Koszt biletu lotniczego zostanie potwierdzony na dzień potwierdzenia grupy. W 

przypadku zmiany ceny biletu lotniczego oferta zostanie przekalkulowana ponownie. 

- DO WYJAZDU KONIECZNY WAŻNY DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT (min. 90 dni). 1 lipca 2022 r. weszło 

w życie rozporządzenie 8022-D/2022 znoszące restrykcje dot. wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej (tj. 

konieczność okazywania certyfikatu poświadczającego przyjęcie szczepionki, przebycie SARS-CoV-2 lub negatywny 

wynik testu). Prosimy mieć na uwadze, że warunki wjazdowe (m.in. obostrzenia z tytułu Covid-19) mogą ulegać zmianie. 

W przypadku konieczności wykonania testu/testów – jego/ich koszt i wykonanie leżą po stronie uczestnika. 

 

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ U KSIĘŻY W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W PUŁAWACH:  

ks. TOMASZA SAWICKIEGO i ks. DAWIDA WOLIŃSKIEGO 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/8022-d-2022-185530975

