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Warszawa – Porto – Santiago de Compostela – Combra - Fatima – Valinhos – Aljustrel  
- Batalha – Alcobaca – Nazare - Tomar - Lizbona – Warszawa 

 

1 DZIEŃ  Warszawa – Porto – Santiago de Compostela  
Zbiórka uczestników o godz. 04.30 na lotnisku MDL Okęcie, spotkanie z pilotem grupy, odprawa paszportowo  
– biletowa. Przelot liniami rejsowymi Lufthansa via Frankfurt do Porto. Przylot o godz. 11.15. Przejazd do 
Santiago de Compostela (230 km). Zwiedzanie z przewodnikiem, jednego z głównych miejsc pielgrzymkowych 
Europy - tradycja pielgrzymek do Santiago datuje się na IX wiek. W miejscowej katedrze przechowywane się 
szczątki Świętego Jakuba Większego, które zostały odnalezione w cudowny sposób na początku IX w. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 

2 DZIEŃ  Santiago de Compostela – Coimbra - Fatima  
  Śniadanie w hotelu. Msza Święta i pobyt w Santiago do godz. 11.00 Przejazd do Coimbry jednego z    
  najstarszych miast Portugalii założonego przez Rzymian. Zwiedzanie Starego Miasta ze słynnym Uniwersytetem,  
  Starą i Nową Katedrą. Przejazd do hotelu w Fatimie (4 noclegi). Wieczorna procesja ze świecami.  
  Obiadokolacja, nocleg. 
 

3 DZIEŃ  Fatima  
Śniadanie w hotelu. Program ramowy: całodzienny pobyt w Fatimie, Międzynarodowa Msza Święta na Placu 
Modlitwy, zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej (Bazylika, Kaplica Pierwszych Objawień, Kaplica Wieczystej 
Adoracji, Muzeum Jana Pawła II), Droga Krzyżowa, czas wolny. Wieczorna procesja ze świecami. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

 

4 DZIEŃ  Fatima – Batalha - Alcobaca – Nazare – Fatima  
  Śniadanie w hotelu. Całodzienna wycieczka autokarowa po prowincji Ribatejo. Batalha – wizyta w opactwie 
  Santa Maria da Vitoria uznanego za perłę późnego gotyku. Alcobaca ze wspaniałym opactwem cystersów  
  z XII wieku (lista Światowego Dziedzictwa Unesco). 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. 
  Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatmie. 

 

5 DZIEŃ  Fatima – Valinhos – Aljustrel – Tomar – Fatima  
  Śniadanie. Capelinha – kaplica stojąca w miejscu objawień Matki Bożej małym pastuszkom. Bazylika Matki  
  Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Uczestnictwo w drodze krzyżowej prowadzącej do wioski  
  Valinhos – miejsca objawień Anioła Portugalii oraz do wioski Aljustrel, gdzie znajdują się domy rodzinne  
  Franciszka i Łucji. Tomar – Convento de Cristo – ogromny religijny kompleks Zakonu Templariuszy uważany 
  za jeden z najwspanialszych zabytków Portugalii. Po południu czas wolny w Fatimie, obiadokolacja, nocleg. 
 

6 DZIEŃ  Lizbona  
  Śniadanie w hotelu. Wyjazd do centrum Lizbony – stolicy Portugalii. Zwiedzanie z przewodnikiem m.in. Zamek  
  Św. Jerzego, Klasztor Hieronimitów, dzielnica i wieża Belem – symbol miasta, pomnik Odkrywców, Katedra,    
  Kościół - miejsce narodzin św. Antoniego – patrona Lizbony, spacer po słynnej dzielnicy Alfama, czas wolny  
  na zakup pamiątek i ciastka w Belem. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

7 DZIEŃ  Lizbona - Warszawa  
Pobudka o godz. 02.30, suchy prowiant, transfer na lotnisko. Przylot do Warszawy o godz. 13.30. 
 

W programie: codzienna Msza Święta. 
 

Cena zawiera: 

 przelot rejsowym samolotem Lufthansa na trasie Warszawa – Lizbona  – Warszawa, 

 wszystkie opłaty lotniskowe, 

 bez dopłat: bagaż główny max 22 kg, bagaż podręczny 8 kg, 

 transport klimatyzowanym autokarem w czasie całego wyjazdu, 

 6 noclegów w hotelu **/*** 1 x Santiago, 4 x Fatima, 1 x przedmieścia Lizbony, pokoje 2,3 os. z łazienkami, 

 6 śniadań w hotelach, 6 gorących obiadokolacji, 

 ubezpieczenie Signal Iduna NNW, KL, bagaż, 

 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (10 zł), 

 obowiązkowa skladka na Turystyczny Fubdusz Pomocowy (10 zł), 

 opieka pilota, 

 podatek Vat.  

Fatima + Santiago de Compostela 
 

 

Pielgrzymka   18.06 – 24.06.2022 7 dni – samolot !     

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Madonna
http://pl.wikipedia.org/wiki/711
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W programie: codzienna Msza Święta i opieka duchowa Księdza. 
 

Termin: 18.06 – 24.06.2022                     Cena: grupa od 40 osób – 3.140 zł 
 

Wpłaty: wpisowe 600 zł do dnia 10.01.2022 lub do wyczerpania puli 40 biletów lotniczych w grupie 
2 rata – 1.200 zł do dnia 20.04.2022 
3 rata – 1.350 zł do dnia 15.05.2022 
 

PROMOCJA ! 
Cena 2.990 zł przy wpłacie zaliczki 600 zł do dnia 10.12.2021 

 

Cena nie zawiera: 

 kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych, turystycznych opłat 
lokalnych, wypożyczenia słuchawek – system tour guide.  Razem ok. 120 euro (płatne u pilota na miejscu). 

 opłat za napoje do obiadokolacji i wydatków osobistych. 
 

  Uwagi: 

 Cena skalkulowana przy kursie Euro nie wyższym niż 4,60 zł 

 Dopłata do pokoju 1 osobowego – 590 zł 

 Dla chętnych – możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (w przypadku choroby, 
zdarzeń losowych) – dopłata 170 zł (przy pierwszej wpłacie). 

 Zmiana nazwiska na bilecie lotniczym – bezpłatnie do 07.06.2022, po tej dacie 120 euro. 

 Osoby podróżujące samotnie mogą być zakwaterowane w pokoju 2 – 3 os. (bez dopłaty). 

 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
   

  Biuro Podróży Crear Travel 
  Berezyńska 39 03-908 Warszawa 
  Tel. 22 6220930 (od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 16.00)   
 

  Konto zł w mBank  60 1140 2004 0000 3302 7678 6114 
   

   
 

 
 


