
 

 

                                                    PROGRAM  PIELGRZYMKI  

DO FATIMY   

                   w terminie 17-22.10.2022 r 
 

 

 
DZIEŃ  I  
Wyjazd z Kamieńca do Warszawy o godz. 13:00. Przelot do Lizbony. Przejazd do Fatimy na nocleg. 
DZIEŃ II   
Śniadanie. Fatima. Nawiedzenie Sanktuarium – Capelinha – kaplica stojąca w miejscu objawień Matki Bożej trójce małych 
pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty, Msza Św., 
Droga krzyżowa. Wioska Valinhos – miejsce objawień Anioła Portugalii oraz do Aljustrel, gdzie znajdują się domy rodzinne 
Franciszka i Łucji. Obiadokolacja. Możliwość uczestnictwa  w wieczornej procesji światła. Nocleg. 
DZIEŃ III   
Po śniadaniu przejazd do Tomar, zwiedzanie imponującego rozmiarami klasztoru Templariuszy oraz zespołu klasztornego Matki 
Boskiej Zwycięskiej w miejscowości Batalha – wspaniały przykład późnego gotyku portugalskiego, wpisany na światową listę 
UNESCO. Przejazd do Fatimy na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ IV  
Śniadanie. Zwiedzanie Alcobaca: gotycki klasztor cystersów. Przejazd do Obidos – zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO, 
jednego z najbardziej malowniczych miasteczek w Europie. Odpoczynek nad Atlantykiem w Nazare, dawnej uroczej wiosce 
rybackiej, Msza Św. w Sanktuarium MB. Powrót do Fatimy na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ V  
Śniadanie. Przejazd do najbardziej na zachód wysuniętego fragmentu kontynentalnej Europy – Przylądka Roca, który przez długi 
czas w świadomości Europejczyków był końcem znanego im świata, przejazd do stolicy Portugali - Lizbony: zabytkowa 
średniowieczna dzielnica Alfama położona na wzgórzu u stóp Zamku Św. Jerzego z jej malowniczymi krętymi i wąskimi uliczkami 
- Katedra, Msza Św. w kościele Św. Antoniego Padewskiego, dzielnica Belem z pięknym klasztorem Hieronimitów. Obiadokolacja 
i przejazd na lotnisko. 
DZIEŃ VI  
Przelot do Warszawy o 1:10- 6:05. Przejazd do Kamieńca i zakończenie pielgrzymki. 
 
PROGRAM RAMOWY – KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 
 

 
CENA PIELGRZYMKI:  1400 PLN + 290 EURO  Cena w Euro  uzależniona od wielkości grupy: >40os. 290€, 35-39os. 340€, 30-34os. 390€ 
 
 
Cena zawiera:  bilety lotnicze, opłaty lotniskowe, mały bagaż podręczny (40x30x20cm), przejazd klimatyzowanym autokarem, noclegi w 
hotelach 3* (pokoje 2 osobowe), wyżywienie wypisane w programie, opiekę pilota, ubezpieczenie KL i NNW; 
Cena nie zawiera: Dużego bagażu podręcznego - mała walizka na kółkach 55x40x23cm o wadze do 10kg (200zł) lub bagażu rejestrowanego 
o wadze do 20kg (300zł), biletów wstępów, lokalnych opłat i miejscowych przewodników na co dodatkowo przeznaczyć trzeba 70 euro, 
dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji,  dopłaty do pokoju jednoosobowego (140 €), napojów do obiadokolacji, wydatków 
osobistych. 
 
„Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśl ku przystani, 
do której może zawinąć na szlaku swoich religijnych poszukiwań”   św. Jan Paweł II 


