
100 lat objawień Maryjnych  
Pielgrzymka do Fatimy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen 

Czarujące miasta, piękne krajobrazy, niezwykle interesująca historia i Sanktuarium 

Fatimskie, jedno z najważniejszych na świecie miejsc pielgrzymkowych – to wszystko 

jest Portugalia. 

1 dzień: 

  7.00 – Grupa spotyka się na lotnisku KÖLN/BONN. 

  8.35 – Odlot do PORTO w Portugali. 

13.30 – Przylot do PORTO, miasta handlu, wina i kafli. Miasto położone jest malowniczo u 

ujścia rzeki Duoro do Atlantyku. Jego starówka jest na liście UNESCO. Spacer po malow-

niczych i czarujących zaułkach, schodach i placach. Wszędzie natkniemy się na budowle 

zdobione pięknymi kaflami (azulejos) – stara portugalska tradycja. Wizyta w piwnicy i 

wytwórni wina „porto“. Degustacja i możliwość zakupu. 

16.30 – Odjazd o Fatimy. 

19.00 – Przyjazd FATIMA. Zakwaterowanie na 5 noclegów i kolacja. Po kolacji wieczorne 

nawiedzenie Sanktuarium. 

2 dzień: 

FATIMA. Słynne Sanktuarium Matki Boskiej, do którego przybywają pielgrzymi z całego 

świata. Nawiedzenie Sanktuarium i innych miejsc związanych z objawieniami Matki Boskiej. 

Msza św. dla grupy. Procesja ze świecami, różaniec, droga krzyżowa. 

3 dzień: 

Po śniadaniu pojedziemy do TOMAR. Miasto jest znane z przepysznego klasztoru-zamku 

Templariuszy (na liście UNESCO). Zwiedzanie. Czas wolny. Następnie pojedziemy do 

BATALHA. Małe miasteczko, ale ze słynnym klaszorem dominikanów. Jest to jedna z 

najpiękniejszych budowli w Europie. Wystawiono go na pamiątkę zwycięstwa Portugalii nad 

Kastylią w 1385 r. (również na liście UNESCO). Powrót do Fatimy. Po kolacji Msza św. dla 

grupy. 

4 dzień: 

Rano pojedziemy do NAZARÉ, malowniczego portu rybackiego nad Atlantykiem. Z terenu 

klasztoru Najświętszej Marii Panny, położonego na wysokiej skarpie nad miastem rozciąga 

się wspaniała panorama na miasto, plaże, port i ocean. Klasztor i figurka Matki Boskiej 
Karmiącej był do czasów Fatimy najczęściej odwiedzanym miejscem pielgrzymkowym w 

Portugalii. Czas wolny. Po południu pojedziemy do miasteczka ALCOBACA. Zwiedzimy tu 

dawny klasztor cystersów, jeden z największych, najstarszych i najciekawszych klasztorów 

w Portugalii (na liście UNESCO). Powrót do Fatimy. Po kolacji Msza św. dla grupy. 

5 dzień: 

Całodniowa wycieczka do LIZBONY. Po drodze zwiedzimy OBIDOS, miejscowość znaną 

także jako „wieś królowej“. Otaczają ją dobrze zachowane mury obronne. Słynne są jej 

malownicze, pełne kwiatów uliczki. Trzebu tu spróbować miejscowego likieru wiśniowego. 

Lizbona jest jednym z najpiękniejszych miast na świecie. Zbudowana jest na siedmiu 

wzgórzach nad rzeką Tag. Przepyszne pałace i klasztory przypominają o kolonialnej 

przeszłości, malownicze uliczki i schody oczarowywują przybyszy. Nawiedzenie katedry i 

kościoła św. Antoniego, wybudowanego na miejscu urodzin św. Antoniego Padewskiego. 

Następnie pojedziemy do dzielnicy Belem. Pełno tu historycznych budowli z czasów, gdy 



Portugalia była mocarstwem na lądzie i morzu. W czasie spaceru zajrzymy do słynnej 

kawiarni „Antiga Confeitaria de Belem“ udekorownej pięknymi kaflami. Wypiekane tu 

ciasteczka trzeba po prostu skosztowac! Następnie pójdziemy do klasztoru św. Hieronima 

(na liście UNESCO). W klasztorze znajduje się m.in. sarkofag Vasco da Gamy, wielkiego 

portugalskiego odkrywcy. U stóp Pomnika Odkrywców zobaczm słynną mozaikę - różę 
wiatrów. Jeśli starczy czasu i sił zwiedzimy niezwykle interesujace Narodowe Muzeum 

Powozów. Późnym popołudniem powrót do FATIMY. Kolacja i nawiedzenie Sanktuarium. 

6 dzień: 

  9.30 – Opuszczamy Fatime. Przejazd na lotnisko w PORTO. 

14.20 – Odlot. 

22.50 – Przylot na lotnisko KÖLN/BONN. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasze świadczenia: 

Przelot na trasie Kolonia-Porto-Kolonia w klasie Economy z przesiadka w Monachium *20 kg 

bezpłatnego bagażu *Transfery z/na lotnisko w Porto *Autokar *5 noclegów w 4-gwiazdko-

wym hotelu, pokoje dwuosobowe, prysznic/WC *5 śniadań i 5 obiado-kolacji (bufet) *Wino do 

kolacji *Opieka pilota-przewodnika *Oprowadzanie w Lizbonie i Porto *Ubezpieczenie opłaty 

za wycieczkę. Wstępy, ok. 40 Euro, i napiwki nie są wliczone w cenę wycieczki. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin: 03.-08.03.2017   

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 90 Euro. 

 

 

 


