
PIELGRZYMKA LOTNICZA DO
FATIMY

LIZBONA - FATIMA Z AJUSTEL - BATALHA –NAZARE
– SANTAREM

Dzień 1: Spotkanie na lotnisku w Pradze o godz. 11.30, wylot z Pragi o godz. 13.25 wylot do
Lizbony, przylot na miejsce o godz. 16.00 czasu lokalnego, transfer do hotelu, obiadokolacja
i nocleg.
Dzień 2: Śniadanie, zwiedzanie Lizbony, stolicy Portugalii m.in.: Wieża Bellem, Pomnik
Odkrywców, Most 25 Kwietnia, Dzielnica Baixa i Alfama, oraz Sanktuarium Chrystusa
Króla, następnie kościół w miejscu urodzenia św. Antoniego. W godzinach popołudniowych
wyjazd do Fatimy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Wieczorna procesja różańcowa
ze świecami. Nocleg w Fatimie.
Dzień 3: Śniadanie, pobyt w Fatimie. Zwiedzanie miejsc związanych z objawieniami Cova
da Iria, Bazylika, Droga Krzyżowa, miejsce ukazania się Anioła, Ajustel – miejscowość, w
której mieszkały dzieci: Łucja, Hiacynta i Franciszek, zwiedzanie ich domów rodzinnych.
Zwiedzanie muzeum w Fatimie poświęcone historii sanktuarium. Obiadokolacja, wieczorna
procesja światła- modlitwa różańcowa. Nocleg.
Dzień 4: Śniadanie, w godzinach porannych wyjazd do Batalha- klasztor jako jeden z
najwspanialszych przykładów architektury i sztuki gotyku Portugalii. Następnie do Nazare
nad oceanem Atlantyckim, taras widokowy oraz sanktuarium Matki Bożej z Nazare, spacer
na plaży, Powrót do Fatimy, obiadokolacja, wieczorna procesja światła- modlitwa różańcowa.
Nocleg.
Dzień 5: Wczesne śniadanie ok. 06.00, przejazd do Santarem, przejście do Sanktuarium
Cudu Eucharystycznego. Przejazd na lotnisko w Lizbonie, wylot o godz. 14.20 do Pragi,
przylot o godz. 18.40, powrót do Drezna.

TERMIN: 17.05 – 21.05.2023
CENA: 900 EUR/os.
zaliczka w wysokości 150 EUR do 21.02.2023, dopłata do całości na miesiąc przed
wylotem
oferta cenowa przy grupie min. 35 osób

Cena zawiera:
● 4 noclegi w hotelach (1 nocleg w Lizbonie + 3 noclegi w Fatimie)
● wyżywienie wg programu
● przelot Praga – Lizbona - Praga, w cenie przelotu bagaż główny nadawany 23 kg +

bagaż podręczny o wymiarach 20 x 25 x 40 cm, linie lotnicze TAP Portugal
● opieka pilota – przewodnika
● codzienna wspólna Msza św. dla grupy
● ubezpieczenie NNW i KL wraz z leczeniem chorób przewlekłych
● realizacja programu autokarem turystycznym na miejscu



● Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (podatki
obowiązkowe)

● opłata za polskojęzycznego przewodnika lokalnego w Lizbonie
● bilet wstępu do muzeum w Fatimie, do klasztoru w Batalha, opłaty w sanktuariach
● zestawy słuchawkowe na całej trasie

Dla chętnych dopłata do pokoju 1-osobowego: 80 EUR za wszystkie noclegi

Biuro Podróży CAMINO, ul. Dawida 8/2 , 50-527 Wrocław
Tel. +48 71 79 78 622, , kom. +48 535 242 700


