
FATIMA – pielgrzymka lotnicza 
 

PORTO  -  BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA – FATIMA Z AJUSTEL - BATALHA –NAZARE - LIZBONA – CABO DA ROCA – FATIMA 

 

Dzień 1: Spotkanie na lotnisku w Bremie o godz. 20.00, wylot o godz. 21.55, lądowanie w Porto 
(Portugalia) o godz. 23.50. Przejazd na nocleg w okolicy Porto.  
Dzień 2: Śniadanie, zwiedzanie Porto z rejsem po Rzece Duoro, następnie starówka wpisana na listę 
UNESCO oraz słynny most, dwukondygnacyjny, z kutego żelaza, Most Ludwika I stanowiący wizytówkę 
miasta. Następnie przejazd do Bragi- podejście do Sanktuarium Bom Jezus- Dobrego Jezusa z panoramą 
miasta. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Santiago de Compostela. 
Dzień 3: Śniadanie, pobyt w  Santiago de Compostela: Bazylika św. Jakuba Apostoła, trzecie pod 
względem ważności po Jerozolimie i Rzymie miejsce pielgrzymkowe w świecie chrześcijańskim. W 
godzinach popołudniowych powrót do Portugalii. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatimie 
(zakwaterowanie oraz pięć kolejnych noclegów w jednym hotelu). 
Dzień 4: Śniadanie, pobyt w Fatimie. Zwiedzanie miejsc związanych z objawieniami Cova da Iria, 
Bazylika, Droga Krzyżowa, miejsce ukazania się Anioła, Ajustel – miejscowość, w której mieszkały dzieci: 
Łucja, Hiacynta i Franciszek, zwiedzanie ich domów rodzinnych. Zwiedzanie muzeum w Fatimie. 
Obiadokolacja, wieczorna procesja światła- modlitwa różańcowa. Nocleg. 
Dzień 5: Śniadanie, w godzinach porannych wyjazd do Batalha- klasztor jako jeden z najwspanialszych 
przykładów architektury i sztuki gotyku Portugalii. Następnie do Nazare  nad oceanem Atlantyckim, taras 
widokowy oraz sanktuarium Matki Bożej z Nazare, spacer na plaży, wypoczynek. Obiadokolacja, 
wieczorna procesja światła- modlitwa różańcowa. Nocleg. 
Dzień 6: Śniadanie, przejazd na Cabo da Roca – najdalej na zachód wysunięty punkt Europy i zwiedzanie 
Lizbony. Następnie zwiedzanie stolicy Portugalii m.in.: Katedra, Wieża Bellem, Pomnik Odkrywców, Most 
25 Kwietnia oraz statua Chrystusa Króla, następnie kościół w miejscu urodzenia św. Antoniego. Powrót do 
Fatimy na obiadokolację i nocleg w hotelu. 
Dzień 7: Śniadanie, pobyt w Fatimie, czas do dyspozycji własnej. Obiadokolacja, wieczorna procesja 
światła- modlitwa różańcowa. Nocleg. 
Dzień 8: Śniadanie, w godzinach południowych wyjazd na lotnisko, odprawa o godz. 15.30, wylot z Porto 
godz. 17.35, w Bremen o godz. 21.30.  
 

TERMIN:  19.09 – 26.09.2022  CENA: 990 EUR 
 
Cena zawiera: 

• 7 noclegów w hotelach (dwa pierwsze noclegi hotel 3* natomiast pięć noclegów w Fatimie hotel 4* 
przy sanktuarium), pokoje 2-osobowe z łazienkami 

• wyżywienie wg programu  
• przelot do/z Portugalii liniami lotniczymi Ryanair, w cenie przelotu bagaż główny 10 kg + bagaż 

podręczny o wymiarach 20 x 25 x 40 cm 
• opieka pilota – przewodnika i opieka duszpasterska 
• codzienna rezerwacja na Mszę św. dla grupy w miejscach kultu  
• ubezpieczenie NNW i KL wraz z leczeniem chorób przewlekłych 
• realizacja programu autokarem turystycznym na miejscu  
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (podatki obowiązkowe) 
• opłaty za przewodnika lokalnego w Lizbonie, Porto oraz Santiago, opłaty w sanktuariach, bilety 

wstępów wg programu oraz zestawy słuchawkowe na całej trasie 
Cena nie zawiera: 

• dla chętnych dopłata do bagażu głównego 20 kg (zamiast 10 kg oferowane w cenie): 50 €/os. w 
dwie strony 

• dla chętnych dopłata do pokoju 1-os: 175 € za wszystkie noclegi 
 

Informacje i zapisy w Polskiej Misji Katolickiej w Bremerhaven – TEL. 0471-50440200 
 

Biuro Podróży CAMINO TRAVEL, ul. Dawida 8/2 , 50-527 Wrocław 
tel. +48 71 79 78 622, kom. +48 535 242 700 


