
 

 

 

 

PIELGRZYMKA DO FATIMY i SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ze zwiedzaniem Portugalii 

5 – 12 sierpnia 2023 
 
Dzień 1   

DYWITY 14.00 – Msza święta i przejazd autobusem. Warszawa – Modlin – 18.10 odprawa na 

terminalu lotniska i następnie 20.40 wylot do Portugalii. PORTO lotnisko 23.35 – przejazd do hotelu. 

Zakwaterowanie i NOCLEG 
 
DZIEŃ 2 

ŚNIADANIE. PORTO - zwiedzanie katedry Se - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, będącej na 

liście dziedzictwa kultury UNESCO. Spacer wzdłuż Duero Valley nad rzeką  z mostem Ludwika I oraz 
Dona Maria Pia. Torre dos Clerigos z panoramą, kościół św. Franciszka, dworzec, ratusz, Igreja Santa 

Clara, Dom Henryka Żeglarza. Okazja do zakupów wykwintnego portugalskiego wina w Vila Nova de 

Gaia. Przejazd do Hiszpanii.  SANTIAGO DE COMPOSTELA - nawiedzenie najstarszego 

sanktuarium Europy, gdzie spoczywają relikwie św. Jakuba Apostoła. Msza święta i zakwaterowanie w 
hotelu. OBIADO-KOLACJA i NOCLEG.  
 
DZIEŃ 3 

ŚNIADANIE. SANTIAGO DE COMPOSTELA  i wyjazd. Przejazd do portugalskiej Wenecji: AVEIRO 

– zobaczymy stojące wody, Igreja da Miseracordi, domy wyłożone płytkami azulejos. 

COIMBRA – odwiedzimy miasto z uniwersytetem górującym na szczycie góry oraz katedrę Se – jedną 

z najpiękniejszych romańskich świątyń w Portugalii. Przejazd do hotelu w  FATIMIE – OBIADO-

KOLACJA  i NOCLEG. 

 
DZIEŃ 4 

ŚNIADANIE. FATIMA - zwiedzanie sanktuarium: Bazyliki Matki Bożej Różańcowej oraz Trójcy 

Przenajświętszej i miejsc objawień: VALINHOS i LOCA DO CABECO. Zobaczymy wioskę 

ALJUSTREL, w której mieszkali świadkowie objawień: Hiacynta, Franciszek i Łucja. FATIMA -  

Zwiedzanie muzeum objawień. Wieczorne nabożeństwo ze świecami w miejscu objawień. OBIADO-
KOLACJA i NOCLEG. 
 
DZIEŃ 5  

ŚNIADANIE. Przejazd autokarem. BATALHA - zwiedzanie XIV wiecznego zespołu klasztornego Matki 

Boskiej Zwycięskiej będącego na liście Kultury UNESCO. NAZARÉ – chwila wypoczynku na jednej z 

piękniejszych plaż nad Oceanem Atlantyckim. OBIDOS – zwiedzimy średniowieczne miasto 

otoczone kamiennymi murami będące jedną z „perełek” starej Portugalii. FATIMA -  Wieczorne 

nabożeństwo ze świecami w miejscu objawień. OBIADO-KOLACJA i NOCLEG. 
 

DZIEŃ 6  

Msza święta, ŚNIADANIE i wyjazd z sanktuarium. MAFRA – zobaczymy 

fasadę monumentalnego zespołu pałacowo-klasztornego. SINTRA – 

zwiedzimy miasto wpisane na listę UNESCO: Quinte da Regaleira, Studnia 
Inicjacji, zamek maurów, Pałac Pena.  Przejazd na najbardziej wysunięty  

zachodni ląd w Europie: CABO DA ROCA -  przylądek z  urwistymi klifami  

i skałami nad Oceanem Atlantyckim. LIZBONA – zakwaterowanie w hotelu i 

okazja do wieczornego spaceru po stolicy Portugalii. OBIADO-KOLACJA i 
NOCLEG. 



DZIEŃ 7  

ŚNIADANIE. LIZBONA – zwiedzanie dzielnicy Belem: Wieża – u wrót wejścia do portu oraz Klasztor św. 

Hieronima, pałac Belem – siedziba prezydenta Portugalii, pomnik Odkrywców. Zwiedzanie Starego 
Miasta, ruiny zamku św. Jerzego - dawnej arabskiej fortecy, Katedra Najświętszej Maryi Panny, kościół 
św. Antoniego  - patrona Portugalii, OBIADO-KOLACJA w centrum i wieczorny przejazd przez place dos 

Restauradores i Rossio. Przejazd na terminal lotniska LIZBONA – Odprawa pasażerska  o godz. 22.50  

 

DZIEŃ 8   

LIZBONA – terminal lotniska 1.10 – wylot do Polski. Warszawa - Okęcie 6.05 przylot na lotnisko i 

przejazd do autokarem. DYWITY 8.00 - zakończenie pielgrzymki. 

         

Cena 3580 zł 

ŚWIADCZENIA w cenie 
 

Autobus – luksusowy, posiadający: klimatyzację i komfortowe fotele 
  

Bilety lotnicze –  bilety bezzwrotne z losowym przydziałem miejsc na trasie: Porto - Warszawa  oraz Lizbona - 

Warszawa z możliwością przewiezienia dwóch sztuk bagażu podręcznego o wadze:  
10 kg i wymiarach 55 x 40 x 20 cm 
5 kg i wymiarach 40 x 20 x 25 cm (mały). 
 

noclegi - 6 noclegów w hotelach ***/****. Pokoje 2-3 osobowe z łazienką. 
 

wyżywienie - 6 śniadań  i 7 obiado-kolacji,  
 

ubezpieczenie - osób od nieszczęśliwych wypadków i leczenia za granicą NNW i KL - AXA. 
 

obsługa - pilota na  trasie przejazdu, opieka księdza duszpasterza 

Podatek VAT  oraz obowiązkowe składki na TFG i TFP  

 

Cena nie zawiera 
OPŁAT ORGANIZACYJNYCH.   W koszt uczestnictwa nie są wliczone opłaty przejazdowe, opłaty tranzytowe, 
zestawy tour guida oraz opłaty za przewodników miejscowych. Wartość opłat  obowiązkowych płatnych  w 
Portugalii u pilota 170 euro.   
BILETÓW WSTĘPU do zwiedzanych obiektów, dla chętnych ok. 80 euro 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
Ewentualny DODATKOWY BAGAŻ REJESTROWANY o wymiarach nie większych niż 149 x 119 x 171 
cm i wadze 20 kg jest zamiast bagażu podręcznego w cenie 20 eur. W jednym przelocie. Wykupienie 
należy zgłaszać w dniu zapisu na pielgrzymkę. 

 
 
 

Wpłaty zaliczki w kwocie 1300 zł prosimy robić na konto z dopiskiem: 
Fatima - Dywity 
Bank PeKaO S.A.         konto nr  15 1240 1590 1111 0010 1649 5378 

 


