
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa – Lizbona – Santarem - Obidos – Batalha – Alcobaca - Nazare – wybrzeże 
Atlantyku - Coimbra – Fatima – Aljustrel – Valinhos – Lizbona - Warszawa 

 
1 DZIEŃ  Warszawa – Lizbona   11.09  (poniedziałek) 
Zbiórka uczestników o godz.14.00 na lotnisku MDL Okęcie – Msza Święta w Kaplicy Chrystusa Dobrego 
Pasterza, spotkanie z pilotem grupy. O godz. 14.45 odprawa biletowa. Przelot liniami rejsowymi Lufthansa  
via Monachium do Lizbony. Transfer autokarem do hotelu (kolacja we własnym zakresie), nocleg.  

 

2 DZIEŃ  Santarem – Obidos  12.09 (wtorek) 
Śniadanie w hotelu. Santarem  – stolica „portugalskiego gotyku” oraz miejsce cudu eucharystycznego z XIII 
wieku – kościół św. Stefana – Msza Święta. Zwiedzanie historycznego centrum m.in. kościół Jezuitów, kościół 
Marvila, wieża Tykwowa, rynek, Ogrody Portas do Sol ze wspaniałą panoramą na rzekę Tag. Obidos  –  
zwane „białym miastem”. Spacer po miasteczku z malowniczym zamkiem otoczonym średniowiecznymi 
murami. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

3 DZIEŃ  Batalha - Alcobaca – Nazare 13.09 ( środa)  
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. 
 

4 DZIEŃ  Coimbra – Aljustrel – Valinhos – Fatima  14.09 (c zwartek) 
Śniadanie w hotelu. Coimbra  – dawna stolica kraju, zwiedzanie: Stara i Nowa Katedra, Uniwersytet, Torre de 
Anto, Arco de Almedina, urokliwa dzielnica Baixa, Monasterio de Santa Cruz, Opactwo św. Klary. Msza Święta. 
Zwiedzanie wioski Aljustrel , miejsca urodzenia i domy rodzinne św. Łucji, bł. Franciszka i bł. Hiacynty.  
Valinhos  miejsce w którym na rok przed objawieniami Najświętszej Marii Panny „dzieci fatimskie” kilkukrotnie 
ujrzały Anioła Portugalii, zwanego też Aniołem Pokoju. Między tymi miejscowościami prowadzi droga krzy żowa  
w gaju oliwnym. Fatima  – godz.21.30 – Różaniec w Kaplicy Objawień, godz. 22.15 
Procesja ze świecami na Placu Modlitwy. Obiadokolacja  i nocleg w hotelu. 
 

5 DZIEŃ  Fatima 15.09 (pi ątek) 
Śniadanie w hotelu. Całodzienny pobyt w Fatmie , międzynarodowa Msza Święta, zwiedzanie Sanktuarium 
Matki Bożej (Bazylika, Kaplica Pierwszych Objawień, Kaplica Wieczystej Adoracji, Muzeum Jana Pawła II), 
Modlitwa Różańcowa, czas wolny. Wieczorne nabożeństwo fatimskie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

6 DZIEŃ  Lizbona 16.09 (sobota) 
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 Portugalii – Msza Święta, spacer po słynnej dzielnicy Alfama, 
czas wolny na zakup pamiątek. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

7 DZIEŃ   Lizbona - Warszawa 17.09 (niedziela) 
Transfer autokarem o godz. 04.30 na lotnisko w Lizbonie. Śniadanie – suchy prowiant lub bon do baru na 
lotnisku (wartości 5 euro) Przelot do Warszawy liniami Lufthansa. Przylot do Warszawy o godz.13.45. 

 

Cena zawiera: 
• przelot rejsowym samolotem, Warszawa – Lizbona  – Warszawa, 
• wszystkie opłaty lotniskowe, 
• bez dopłat : bagaż główny max 23 km, bagaż podręczny 8 kg, 
• transport klimatyzowanym autokarem w czasie całego wyjazdu, 
• 6 noclegów w hotelach*** ,  pokoje 2,3 os. z łazienkami, 
• 5 śniadań w hotelach + 1 suchy prowiant, 
• 5  gorących obiadokolacji, 
• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, 
• opieka pilota, podatek Vat.  

FATIMA - Pielgrzymka  
 

Rok 2017 – 100 lecie Objawie ń Fatimskich 
 

11 – 17.09     7 dni  – samolot !     



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           

 
W programie: opieka duchowa księdza i codzienna Msza Święta 
 

Termin: 11.09 – 17.09.2017 
 

Cena wyjazdu: 
 

Grupa od 42 osób – 3.090 zł 
 

Cena nie zawiera: 
• kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych, turystycznych opłat 

lokalnych, wypożyczenia słuchawek – system tour guide.  Razem ok. 100 euro (płatne u pilota na 
miejscu). Opłat za napoje do obiadokolacji i wydatków osobistych. 

 

  Uwagi: 
• Cena skalkulowana przy kursie Euro nie wyższym niż 4,40 zł 
• Dopłata do pokoju 1 osobowego – 700 zł 
• Dla chętnych – możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (w przypadku choroby, 

zdarzeń losowych) – dopłata 220 zł (przy pierwszej wpłacie). 
• Osoby podróżujące samotnie mogą być zakwaterowane w pokoju 2 – 3 os. (bez dopłaty). 
• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
• Dokument podróży: dowód osobisty lub paszport. 

 

Wpłaty: 
1 wpłata – 900 zł – Decyduje data wpłaty zaliczki – do wyczerpania puli  40 biletów lotniczych. 
2 wpłata -  800 zł do 15.06.2017 
3 wpłata -  1.390 zł do 20.08.2017 
 

Konto PLN:  60 1140 2004 0000 3302 7678 6114 
 

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

   
 

 


