Pielgrzymka Hiszpania - Portugalia
Madryt – Segovia – Leon – Ponferrada – La Medulaz – Santiago de
Compostela – Coimbra – Fatima – Salamanka - Escorial
I DZIEŃ – wylot do Madrytu
Wylot do Madrytu w godzinach rannych. Po przylocie
przejazd przez miasto autokarem, transfer do hotelu,
zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.
II DZIEŃ – MADRYT
Śniadanie, zwiedzanie Madrytu: Katedra Nuestra Senora De
La Almudena, najsłynniejszy plac Madrytu - Puerta del Sol
(centralny plac Madrytu z
fontanną przedstawiającą herb miasta), Plaza Mayor, Plaza
Espana z pomnikiem Cervantesa, rezydencja królewska Palacio
Real ze wspaniałą salą tronową i ogrodami Campo del Moro,
Muzeum Prado z bogatą kolekcją prac takich malarzy jak
Velazquez, Goya, El Greco. Powrót do hotelu na obiadokolacje i
nocleg.

III DZIEŃ – SEGOVIA, LEON
Śniadanie, wykwaterowanie,
przejazd do Segovii – stolicy
andaluzyjskiego stylu flamenco, miasta zbudowanego na
urwistej skale. Zwiedzanie Alcazaru, byłej siedziby władz
Kastylii, który przebudowywany od XVI pozostaje jednym z
najwspanialszych kompleksów pałacowych w Hiszpanii. Spacer
uliczkami Starego Miasta, akwedukt rzymski. Przejazd do Leon
- mury obronne, Gotycka Katedra z XIII wieku, Bazylika św.
Izydora z XI w. Zakwaterowanie w hotelu w Leon,
obiadokolacja, nocleg.
IV DZIEŃ – PONFERRADA, LA MEDULAZ, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Ponferrady – zamek
Templariuszy,
Przejazd do La Medulaz – dawnej kopalni złota, po której
pozostały wspaniałe formacje skalne - Rzymianie, aby dostać się
do cennego kruszcu, opracowali genialny system o nazwie ruina
montium. Polegał on na niszczeniu skał poprzez doprowadzanie
do ich wnętrza wody, za pomocą specjalnych kanałów.
Podziwianie krajobrazu z punktu widokowego. Od 1997 roku
miejsce wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Przejazd do Santiago de Compostela na
obiadokolację i nocleg.

V DZIEŃ – SANTIAGO DE COMPOSTELA,
COIMBRA, FATIMA
Śniadanie, zwiedzanie Santiago de Compostela - Praza
Obradoiro, romańska katedra z XIII-wieczną figurą św.
Jakuba i kadzielnicą ważącą 40 kg. Grób Jakuba stał się
trzecim po Jerozolimie i Rzymie celem pielgrzymek,
znanych jako El Camino
de Santiago. Spacer wąskimi uliczkami starego miasta z domami
zbudowanymi z granitu i piaskowca.
Przejazd do Coimbry - dawnej stolicy Portugalii,
najważniejszego ośrodka akademickiego Portugalii. Zwiedzanie:
najstarszy w kraju uniwersytet, Stara Katedra, Kościół św.
Krzyża. Przejazd do znanego sanktuarium maryjnego – Fatimy,
obiadokolacja, nocleg. Możliwość uczestniczenia w wieczornej
procesji ze świecami na Placu Pielgrzyma.

VI DZIEŃ - FATIMA
Śniadanie, zwiedzanie Sanktuarium Fatimskiego - kaplicy
Objawień, stojącej w miejscu objawień Matki Bożej trójce małych
pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, Bazylika Matki
Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Chwila czasu
wolnego w Sanktuarium na prywatną modlitwę. Wieczorem udział
w nabożeństwie. Obiadokolacja, nocleg.

VII DZIEŃ – SALAMANKA
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Salamanki.
Zwiedzanie
miasta
uniwersyteckiego
zbudowanego
z piaskowca w kolorze miodu - Plaza de Anaya – dziedziniec
otoczony z trzech stron budynkami uniwersyteckimi, Stara
Katedra (obecnie muzeum) z bizantyjską kopułą i romańskimi
freskami. Spacer po Plaza Mayor z okalającymi go
kamienicami z elewacjami w charakterystycznym stylu
plateresco. Dom Muszli (Casa de las Conches) – rezydencja z
przełomu XV i XVI w., której ściany ozdobiono muszlami.
Obiadokolacja, nocleg w okolicy Salamanki.

VIII DZIEŃ – ESCORIAL, WYLOT
Śniadanie, przejazd do Madrytu, po drodze zwiedzanie
Escorialu – wnętrza monumentalnego zespołu pałacowoklasztornego, przejazd na lotnisko, wylot z Madrytu do Krakowa

Cena = na zapytanie
Cena obejmuje :
· przelot samolotem Kraków-Monachium-Madryt w obie strony, opłaty lotniskowe,
· przejazdy autokarem w trakcie realizacji programu na miejscu,
· 7 noclegów w hotelach 4* i 3 *, pokoje 2, 3 -osobowe z łazienką;
· 7 śniadań, 7 obiadokolacji (napoje do kolacji płatne dodatkowo),
· opiekę polskojęzycznego pilota,
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
· ubezpieczenie (KL do 40 000 zł/os, NNW do 10 000 zł/os)

Cena nie obejmuje :
 wstępów do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, taksy
klimatycznej,ok 60-80 Euro/os do rozliczenia z uczestnikami

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

