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Pielgrzymka samolotowa do Fatimy 
 

Fatima – Aljustrel – Batalha – Nazare – Tomar – Coimbra   

– Santiago de Compostella – Cabo da Roca – Lizbona – 

Sintra  

 
DZIEŃ 1  
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot na trasie Warszawa – Lizbona . Po przylocie do Lizbony dalszy 
przejazd na obiadokolację i nocleg do Fatimy ( około 2 i pół godziny ). 
 
DZIEŃ 2 
Fatima, Aljustrel 
Śniadanie i pobyt w Sanktuarium w Fatimie: Msza Św., zwiedzanie miejsc związanych z objawieniami.  
Droga Krzyżowa do Aljustrel – nawiedzenie domów  rodzinnych Pastuszków. Po obiadokolacji procesja 
maryjna z lampionami; nocleg w Fatimie. 
 
DZIEŃ 3 
Coimbra, Tomar 
Po śniadaniu i Mszy świętej przejazd do Coimbry, historycznej stolicy Portugalii, z założonym w 1290 r. 
uniwersytetem, ze słynną barokową Biblioteką Joanina. Wizyta na dziedziocu uniwersytetu, panoramiczne 
zwiedzanie miasta, przejście promenadą starówki do autokaru. 
Przejazd do Zamku Rycerzy (dawni Templariusze) w Tomar -  
zwiedzanie imponującego rozmiarami klasztoru. Powrót do hotelu w 
Fatimie w godzinach wieczornych. Po obiadokolacji udział w 
wieczornej procesji maryjnej; nocleg w Fatimie. 
 
DZIEŃ 4  
Batalha, Nazare 
Śniadanie, Msza święta w Sanktuarium w Fatimie. W godzinach 
popołudniowych przejazd i zwiedzanie: Batalha – opactwo i klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej, Nazare - 
krótki wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim. Po obiadokolacji  procesja maryjna z lampionami; nocleg w 
Fatimie.  

DZIEŃ 5 
Wczesne śniadanie i  przejazd do Santiago de 
Compostela: nawiedzenie grobu św. Jakuba 
Apostoła, Msza św. Powrót do   hotelu na 
obiadokolację i nocleg w Fatimie. 
 
 

DZIEŃ 6 
Cabo da Roca, Sintra 
Po śniadaniu Msza święta w Fatimie i przejazd do Cabo da Roca – najdalej wysunięty na Zachód punkt 
Europy. Jest to skalisty przylądek z latarnią morską na opadającej pionowo w wodę 140 metrowej skale, z 
którego roztacza się przepiękny widok na bezkresny ocean. Przejazd do Sintry:  Zwiedzanie Pałacu 
Narodowego (Palácio Nacional de Sintra), dawnej letniej rezydencji królów Portugalii. Jest najlepiej 
zachowanym średniowiecznym pałacem królewskim w Portugalii. Czas wolny na spacer po niezwykle 
malowniczych uliczkach miasta. Powrót na obiadokolację do hotelu w Fatimie. Po raz ostatni udział w 
procesji maryjnej z lampionami, nocleg w hotelu. 
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DZIEŃ 7 
Lizbona, Sintra  
Ostatnia Msza święta w Fatimie i pożegnanie z Matką Boża. Po 
śniadaniu przejazd do Lizbony: kościół św. Antoniego, 
monumentalna dzielnica Lizbony, wieża Belem, Pomnik 
Odkrywców, widok na Statuę Chrystusa Króla oraz słynny most 
Vasco da Gama. A także największy symbol potęgi Portugalii z XVI 
w. – Klasztor Hieronimitów. Przejazd przez historyczną częśd miasta 
Baixa. Obiadokolacja i nocleg w okolicy 
 
Dzień 8 
Po śniadaniu transfer na lotnisko w Lizbonie. Przelot na trasie Lizbona – Warszawa. Zakooczenie 
pielgrzymki  
Cena: 1700 zł plus 440 euro – przy 40 osobach 
           1800 zł plus 490 euro – przy 30 osobach 
 
ŚWIADCZENIA: 
- przelot na trasie Warszawa – Lizbona oraz Lizbona - Warszawa 
- przejazd autokarem turystycznym wysokiej klasy z WC, DVD, barkiem i 
klimatyzacją na terenie Portugalii 
- 6 noclegów w Fatimie*** (pokoje 2-, 3-osobowe) 
- 1 nocleg w okolicy Lizbony *** 
- 7 obiadokolacji i 7 śniadao 
- opieka pilota wycieczek zagranicznych 
- ubezpieczenie NNW i KL Signal Iduna 
 
UWAGI - Cena nie zawiera:  
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, parkingów, opłat w sanktuariach, przewodników lokalnych i 
innych kosztów związanych z realizacją programu ( 60 Euro – zbierane w autokarze),  
- dodatkowych ubezpieczeo (kosztów leczenia chorób przewlekłych) 
- pokoje jednoosobowe dodatkowo płatne  
 
 
 

UWAGA ! BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DNIA  ORAZ MIEJSCA WYLOTU 
                                               

                                UWAGA ! PROGRAM JEST RAMOWY I MOŻE ULEC ZMIANIE 


