
Pielgrzymka do Fatimy
i Santiago de Compostella

I dzień – wylot do Portugalii – Obidos - Nazare
   Wylot z Polski we wczesnych godzinach rannych. Przelot do
Lizbony, przylot na miejsce, przejazd nad Atlantyk, na trasie postój w
Obidos - „Portugalskie Carcassonne” - urocze miasteczko otoczone
murami obronnymi, z malowniczą Starówką i brukowanymi
uliczkami. Przyjazd do kurortu Nazare. Zakwaterowanie w
apartamentach. Obiadokolacja, nocleg. 

II dzień –  FATIMA - Nazare  
   Śniadanie, odpoczynek, ok. godz. 10.00 wyjazd do Fatimy.
Pobyt w Fatimie - Kaplica Objawień, stojąca w miejscu objawień
Matki Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i
Hiacyncie, Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka
i Hiacynty. Obiadokolacja w Fatimie, wieczorne nabożeństwo. O
22.30 wyjazd z Fatimy do Nazare na nocleg.

III dzień – Nazare – Coimbra – Porto – Apulia 
   Śniadanie, wyjazd do Coimbry - dawnej stolicy Portugalii, mieści
się tu najstarszy uniwersytet w kraju, obecnie miasto jest
najważniejszym ośrodkiem życia akademickiego w Portugalii.
Przyjazd do Porto, zwiedzanie: Ribeira, ulica Rua Santa Catarina,
kościół świętego Franciszka, ogród botaniczny. Przyjazd na
obiadokolację  i nocleg do hotelu w kurorcie Apulia nad Oceanem
Atlantyckim. 

IV dzień - Santiago de Compostella - Apulia
   Śniadanie, wyjazd do Santiago de Compostella - pobyt w jednym z
najstarszych po Jerozolimie i Rzymie ośrodków pielgrzymkowych.
Wszystko zaczęło się ok. 800 roku, kiedy mnich Pelayo, prowadzony
przez światło gwiazd dotarł do marmurowego grobowca Św. Jakuba -
miejsca naznaczonego licznymi cudami. Modlitwa przy grobie
Świętego, zwiedzanie barokowej Katedry oraz spacer malowniczymi
uliczkami. Powrót na obiadokolacje i nocleg do Apulii.

V dzień – Barcelos – Braga – Guimaraes – Apulia
   Śniadanie, przejazd do Barcelos - ośrodek twórczości ludowej,
legenda o kogucie Barcelos symbolu miasta, następnie do Bragi - 
jednego z najstarszych miast Portugalii, którego dzieje sięgają
początku naszej ery - Klasztor Sao Martinho de Tibaes z ogrodami.
Dalsza podróż do Guimaraes pierwszej stolicy Portugalii, zwanej
kolebką  Portugalii, miejsca urodzin pierwszego króla Portugalii
Alfonsa I, historyczne centrum wpisane na listę dziedzictwa
UNESCO, spacer po średniowiecznych ulicach, kościołach Ducal
Palace, zamek. Powrót do hotelu w Apulii na obiadokolację i nocleg.



VI dzień - Apulia, Fatima, Cabo di Roca, Lizbona
   Wyjazd z Apulii do Fatimy o godz. 4.00. Śniadanie w formie prowiantu. O godz. 7.00 msza 
święta w jęz. polskim, dalsza podróż w kierunku Lizbony. Na trasie postój na Cabo da Roca -  
miejsce w Europie wysunięte najdalej na zachód, uważany niegdyś
za koniec świata, znajduje się tam pomnik z napisem „Aqui, onde a
terra se acaba e o mar começa”, czyli „gdzie ląd się kończy, a morze
zaczyna”. Dalsza podróż przez kurorty Cascais i Estoril wzdłuż
„Lizbońskiej Riviery” do Lizbony - dzielnica Belem z klasztorem
Hieronimitów, Pomnikiem Odkrywców, degustacja słynnych
ciasteczek z Belem. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

VII dzień - Lizbona 
   Śniadanie, wczesny wyjazd do Lizbony, zwiedzanie: przejazd
zabytkowym tramwajem - zamek św. Jerzego z którego roztacza się
najpiękniejszy widok na miasto, postój przy Katedrze Se, która skrywa wiele
sakralnych obiektów o religijnym i historycznym znaczeniu m.in. szkatułkę z
relikwiami św. Wincentego. Kościół Św. Antoniego Padewskiego. Spacer po
najstarszej dzielnicy stolicy – Alfamie położonej malowniczo między zamkiem
a rzeką Tag, pchli targ, zabytkowe XVII- wieczne kamieniczki, rezydencje i
wiele kościołów. W kilku miejscach znajdują się tarasy, zwane miradouros, z
których rozciąga się piękny widok na różne dzielnice miasta. Plac Praca de
Comercio.  Powrót na obiadokolację i nocleg w Lizbonie. 

VIII dzień - wylot do Polski przez Wiedeń
   Transfer na lotnisko w bardzo wczesnych godzinach rannych, wylot w drogę
powrotną, powrót w późnych godzinach popołudniowych.

CENA = na zapytanie 

CENA OBEJMUJE:
– transfery autokarem w Portugalii, między zwiedzanymi

miejscowościami, z Polski na / z lotniska w Wiedniu,  przelot
samolotem Wiedeń – Lizbona / Lizbona – Wiedeń liniami
TAP Portugal – z cateringiem

– 5 noclegów w hotelach 3*, oraz 2 noclegi w Nazare
apartamenty 4 osobowe – 2 pokojowe 

– wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji  
– opieka pilota na cała trasę
– ubezpieczenie NNW (do 10 000 zł)  i KL (40 000 zł) 
– opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

CENA NIE OBEJMUJE:
– biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i lokalnych przewodników – ok. 80-100 Euro/os 

ORGANIZATOR :

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 
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