
                                                                                                                                                 

Warszawa - Madryt – Avila – Alba de Tormes – Santiago de Compostela 
–  Fatima – Nazare – Batalha - Lizbona - Warszawa

1 DZIEŃ  Warszawa – Madryt  09.05 
Zbiórka uczestników na lotnisku MDL Okęcie o godz.  04.00. Spotkanie z pilotem grupy, odprawa biletowa. Wylot 
do Madrytu liniami rejsowymi Lufthansa via Monachium o godz. 06.00, przylot godz. 11.10. Zwiedzanie Madrytu 
z przewodnikiem m.in. Plac Hiszpański z pomnikiem Cervantesa, Puerta del Sol - plac, gdzie znajduje się punkt 
wyznaczający sam środek Hiszpanii, Plaza Mayor, kościół św. Izydora, patrona Madrytu, Pałac Królewski - 
symbol hiszpańskiej monarchii (z zewnątrz), katedra Almudena - poświęcona w 1993 r. przez papieża Jana 
Pawła II. W czasie zwiedzania Msza Święta. Czas wolny w centrum. Przejazd autokarem do hotelu w okolicy 
Avili, zakwaterowanie (2 noce), obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ  Alba de Tormes – Avila  10.05
Śniadanie w hotelu. Avila - miejsce urodzenia świętej Teresy od Jezusa. W pięknie położonym miasteczku 
pielgrzymi mogą odwiedzić m.in. miejsce gdzie znajdował się dom rodzinny świętej Teresy oraz klasztor, 
w którym spędziła większość swego życia. Przejazd do Alba de Tormes, miasta, w którym zmarła św. Teresa 
w 1582 roku. Zwiedzanie: klasztor Zwiastowania, znajduje się tu grób Świętej. Bazylika św. Teresy, Kościół św. 
Jana od Krzyża. Zwiedzanie i Msza Święta, spacer po mieście. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

3 DZIEŃ  Santiago de Compostela 11.05
Po śniadaniu wyjazd do Santiago de Compostela - jednego z głównych miejsc pielgrzymkowych Europy - 
tradycja pielgrzymek datuje się na IX wiek. W miejscowej katedrze przechowywane się szczątki Świętego 
Jakuba Większego, które zostały odnalezione w cudowny sposób na początku IX w. UWAGA !  Przed dojazdem 
wizyta na Monte do Gozo – wzgórze na którym znajduje się Polskie Centrum Pielgrzyma im Jana Pawła II 
(prowadzone przez polskiego księdza – saletyna). Dla chętnych możliwość przejścia ostatniego odcinka Camino 
di Santiago – Szlaku św. Jakuba o długości 6 km. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

4 DZIEŃ  Santiago da Compostela – Fatima 12.05
   Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Santiago z przewodnikiem. Msza Święta. Czas wolny na zakup pamiątek.
   Około południa wyjazd do Portugalii. Przyjazd do Fatimy, zakwaterowanie w hotelu (3 noce), obiadokolacja.
   Po kolacji udział w wieczornym nabożeństwie i międzynarodowej procesji różańcowej ze świecami, Nocleg.

5 DZIEŃ  Fatima 13.05 – rocznica Objawień Fatimskich
   Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie: Bazylika Matki Bożej Różańcowej, Kaplica Objawień, Kościół  Trójcy 
   Przenajświętszej, pomnik św. Jana Pawła II. Udział w uroczystej Mszy Świętej i procesji  z okazji rocznicy  
   Objawień Fatimskich oraz liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Czas wolny na indywidualną modlitwę.
   Wieczorna procesja ze świecami. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

6 DZIEŃ  Batalha - Nazare 14.05
   Śniadanie w hotelu. Wycieczka autokarowa po prowincji Ribatejo. Batalha – wizyta w opactwie
  Santa Maria da Vitoria uznanego za perłę późnego gotyku. Nazare  - Srebrne Wybrzeże nad oceanem 
  Atlantyckim. Według legendy, miasto wywodzi swoją nazwę od niewielkiej figury Matki  Boskiej, Czarnej 
  Madonny, sprowadzonej do Nazaré w 711 roku. Wjazd na punkt widokowy na wysokim klifie, pobyt na plaży 
  nad  Oceanem Atlantyckim. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatmie.

7 DZIEŃ  Lizbona 15.05
Śniadanie w hotelu. Msza Święta i pobyt w Fatimie do południa. Przejazd do Lizbony, zwiedzanie z 
przewodnikiem: m.in. zamek Klasztor Hieronimitów, dzielnica i wieża Belem – symbol miasta, pomnik 
Odkrywców, Katedra, Kościół miejsce narodzin św. Antoniego – patrona Portugalii, spacer po słynnej dzielnicy 
Alfama, czas wolny na zakup pamiątek. Wieczorem regionalna kolacja w tawernie w centrum z muzyką „na 
żywo” - koncert muzyki Fado. Około północy transfer na lotnisko w Lizbonie.

8 DZIEŃ  Warszawa 16.05
   Przelot liniami Swiss via Zurych o godzinie 02.30. Powrót do Warszawy o godzinie 09.00.

W programie: codzienna Msza Święta.

Cena zawiera:
 przelot liniami rejsowymi: Warszawa – Madryt + Lizbona - Warszawa,
 wszystkie opłaty lotniskowe,
 bez dopłat: bagaż główny max 23 km, bagaż podręczny 6 kg,
 transport autokarem zgodnie z programem pielgrzymki,

                                                                                                                                          

Hiszpania - Portugalia
Pielgrzymka   8 dni – samolot    09.05 – 16.05.2020 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
http://pl.wikipedia.org/wiki/711
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Madonna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Madonna


 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3 os. z łazienkami,
 6 śniadań  w hotelach, 6 gorących obiadokolacji (2 dania gorące + deser), 
 ubezpieczenie Signal Iduna: NNW, KL, bagaż,
 obowiązkowa opłata – Fundusz Turystyczny (10 zł za osobę),
 opieka pilota, opieka duchowa księdza, podatek Vat. 

Termin: 09 – 16.05.2020                           Cena: 2.990 zł grupa od 40 osób 

PROMOCJA !   Zniżka 140 zł za osobę (przy wpłacie zaliczki do 25.11.2019)

Cena nie zawiera:
 kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych, wypożyczenia słuchawek – 

system tour guide, obowiązkowych taks turystycznych w hotelach, regionalnej kolacji z muzyką Fado 15.05 
ok. 130 euro (płatne u pilota grupy). Opłat za napoje do obiadokolacji i wydatków osobistych.

  Uwagi:
 Cena skalkulowana przy kursie Euro nie wyższym niż 4,35 zł
 Dopłata do pokoju 1 osobowego – 650 zł
 Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu (dla chętnych) – 190 zł (płatne przy 1 racie).
 Zmiana nazwiska na bilecie lotniczym: do dnia 16.04.2020 bezpłatnie, po 16.04.2020 – 120 euro.
 Osoby podróżujące samotnie mogą być zakwaterowane w pokoju 2 – 3 os. (bez dopłaty).
 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Zapisy:  Decyduje data wpłaty zaliczki – do wyczerpania puli 45 biletów lotniczych.

- 1 rata - wpisowe 900 zł
- 2 rata – 950 zł do 21.02.2020
- 3 rata – 1.000 zł (Promocja) lub 1.140 zł do 31.03.2020

Konto PLN  60 1140 2004 0000 3302 7678 6114

CREAR TRAVEL – Biuro Pielgrzymkowe
(poniedziałek – piątek 09.00 – 16.00)
ul. Berezyńska 39 lok. 65 (róg Waszyngtona i Saskiej), Warszawa
Tel. 22 6220930 biuro@crear.com.pl
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