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Dzień 1 przelot do Lizbony  26.04.( ŚRODA) 

Zbiórka na lotnisku  w Krakowie o godz. 14:20.  

Planowany wylot o godz. 16:35. Przesiadka 

w Monachium.  Przylot do Lizbony o godz. 21:40    

Po przylocie odbiór bagaży, przejazd do hotelu, 

nocleg.  

 

Dzień 2 Lizbona – Cabo da Roca 27.04 ( czwartek ) 

Śniadanie, przejazd do Lizbony, stolicy Portugalii.  

Przejazd mostem  25 Kwietnia do Sanktuarium  

Cristo Rei. Następnie spacer rua Augusta, słynnym 

lizbońskim deptaku, nawiedzimy kościół Św. 

Antoniego wybudowany na miejscu domu, 

w którym święty przyszedł na świat. Następnie dzielnica 

Belem: Torre de Belem, Pomnik Odkrywców, klasztor św. Hieronima. Przejazd na Cabo da 

Roca, najdalej wysunięty na Zachód punkt Europy,  z którego roztacza się przepiękny widok 

na bezkresny ocean. Przejazd do Fatimy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Dla chętnych 

udział w  nabożeństwie różańcowym i procesji o godz. 21:30, nocleg.  

 

Dzień 3 FATIMA 28.04 ( piątek ) 

Śniadanie, msza święta. Całodzienny pobyt 

w Sanktuarium Fatimskim. Spacer rozpoczniemy 

od ekspozycji „ Fatima, Światło, Pokój”, następnie wizyta 

w Bazylice Różańcowej, Bazylice Trójcy Przenajświętszej 

oraz Kaplicy Objawień. Po południu przejdziemy 

na Drogę Krzyżową i do wioski Aljustrel, w której znajdują 

się domy rodzinne św. Hiacynty, św. Franciszka oraz Łucji. 

Powrót do hotelu, obiadokolacja. Wieczorem wyjście 

na różaniec i procesję ze świecami, nocleg.  

 

Dzień 4 AVEIRO - COIMBRA 29.04 ( sobota ) 

Msza święta, śniadanie. Wyjazd do Aveiro, które nazywane jest portugalską Wenecją. To niezwykle 

barwne miasto, które wzbogaciło się na soli i połowach dorsza. Niegdyś duży port morski, słynie 

ze swej kolorowej zabudowy na starówce oraz sieci kanałów. Spacerując po mieście skosztujemy  

lokalnych słodyczy, odbędziemy także rejs łódkami, tzw. Maliceiros po kanałach miasta. W miarę 

możliwości czasowych zatrzymamy się na pięknej plaży Costa Mova. Stąd przyjedziemy do Coimbry. 

Zobaczymy Stare Miasto, Uniwersytet założony w 1290r. Starą Katedrę oraz kościół św. Krzyża. 

W klasztorze w Coimbrze Siostra Łucja spędziła swędziła ostatnie lata swojego życia. W miarę 

możliwości zobaczymy kościół i muzeum poświęcone jej życiu.  Następnie powrót do Fatimy, 

obiadokolacja, udział w modlitwie różańcowej oraz procesji ze świecami. Nocleg 

 

Dzień 5 BATALHA - NAZARE 30.04 ( niedziela ) 

Śniadanie, Msza Święta w Fatimie. Wyjazd do Batalha.  Zwiedzanie dominikańskiego opactwa 

Santa Maria da Vittoria, arcydzieła portugalskiego gotyku. Zobaczymy m.in. krużganki 

królewskie, Niedokończoną Kaplicę,  panteon królewski z grobem Henryka Żeglarza.  Następnie 
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wizyta w Nazare, nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej. Wypoczynek nad brzegiem oceanu 

Atlantyckiego. Wieczorem powrót do Fatimy, obiadokolacja. Możliwość uczestniczenia w uroczystej 

procesji z lampionami i nabożeństwie różańcowym. Nocleg.  

 

Dzień 6 Porto 1.05 ( poniedziałek ) 

Rano po śniadaniu przejazd do Porto. Objazd miasta ulokowanego u ujścia rzeki Duero. Podczas 

spaceru zobaczymy Torre de Clerigos, Avenida dos Aliados z ratuszem, stację kolejową Sao Bento 

ozdobioną obrazami wykonanymi z azulejos. Następnie przejście do dawnej dzielnicy rybackiej 

Rivbeira. Rejs po złotej rzece oraz degustacja wina Porto.   Powrót do hotelu w Fatimie, kolacja 

i nocleg  

 

Dzień 7 rejs na wyspy Berlengas – Santarem 2.05 (wt ) 

Msza święta w Fatimie. Przejazd do Peniche, gdzie 

zaokrętujemy się na statek, którym popłyniemy na 

wyspy Berlengas, skalisty archipelag położony na 

Oceanie. Ten rezerwat przyrody stanowi dom dla 

licznych ptaków i stworzeń morskich. Znajduje się tu 

także twierdza Sao Joao Baptista. Opłynięcie wyspy 

małymi łodziami by zobaczyć niezwykłą rzeźbę 

wybrzeża.  Czas na relaks i plażowanie. Następnie 

przejazd do Santarem, gdzie w XIIIw. miał miejsce Cud 

Eucharystyczny. Powrót do Fatimy, kolacja i nocleg.  

 

Dzień 8 Fatima – Kraków 3.05 ( środa ) 

Śniadanie, Msza św. w  Fatimie. Czas wolny na osobistą modlitwę. Wykwaterowanie z hotelu. 

Przejazd na lotnisko w Lizbonie na godz. 12:20. Planowany wylot o godz. 14:20. Przesiadka w 

Monachium. Przylot do Krakowa o godz. 23:20. 

 

Cena: 1650 zł + 420 € 

W CENIE: 
 
✓ Bilety lotnicze LUFTHANSA (mały bagaż podręczny8 kg  i bagaż główny 20kg); 

✓ Transfery komfortowym autokarem; 

✓ Zakwaterowanie w hotelach 3*  Pokoje 2 i 3 osobowe 

✓ Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje - wg programu. (napoje do obiadokolacji płatne indywidualnie przez 

każdego uczestnika ) 

✓ Opieka doświadczonego pilota; 

✓ Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA (koszty leczenie do 20000€ NNW do 15000zł, CP  

✓ Opłaty turystyczne: TFG i TP 

✓ Podatek VAT  

CENA NIE ZAWIERA – do zapłaty na miejscu:  

✓ bilety wstępu,  rejsy, opłaty za lokalnych przewodników i zestawy słuchawkowe - 150 Euro – wpłata u pilota 
grupy po przylocie do Lizbony.  

ZABIERZ ZE SOBĄ:  
✓ Ważny dowód osobisty lub paszport , kieszonkowe na przekąski, wodę i pamiątki 
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UWAGA: Istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży – cena w zależności od 

wybranego wariantu - informacja w biurze.  
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