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PIELGRZYMKA DO FATIMY  

TERMIN: 25 – 30.08.2023 

1 DZIEŃ: Zbiórka o godz. 8.45, wyjazd o godz. 9.00. Transfer autokarem na lotnisko w Warszawie. 

Wylot do LIZBONY o godz. 12.55. Przylot o godz. 16.00. Przejazd do hotelu w Fatimie, zakwaterowanie, 

kolacja. Wieczorem RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień i PROCESJA ZE ŚWIECAMI. Nocleg. 

2 DZIEŃ: Śniadanie, pobyt w FATIMIE: Capelinha – kaplica stojąca w miejscu objawień Matki 

Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; nawiedzenie Bazyliki Matki Boskiej 

Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej prowadzącej przez gaj 

oliwny do wioski VALINHOS – miejsca objawień Anioła Portugalii oraz do wioski ALJUSTREL, gdzie 

znajdują się domy rodzinne pastuszków. Kolacja. Wieczorem RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień                           

i PROCESJA ZE ŚWIECAMI. Nocleg. 

3 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd na zwiedzanie zespołu klasztornego Matki Boskiej Zwycięskiej                     

w miejscowości BATALHA – przykład późnego gotyku portugalskiego, z grobowcami władców 

portugalskich, wpisany na światową listę UNESCO. ALCOBACA – zwiedzanie gotyckiego klasztoru 

cystersów z grobowcami bohaterów romantycznej legendy – króla Pedro Okrutnego i jego potajemnie 

poślubionej małżonki Ines de Castro.  Wyjazd nad OCEAN ATLANTYCKI do NAZARE, dawnej uroczej 

wioski rybackiej i starego Sanktuarium Maryjnego, dziś najbardziej znanego kurortu w tej części 

wybrzeża. Powrót do hotelu, kolacja. Wieczorem RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień i PROCESJA ZE 

ŚWIECAMI. Nocleg. 

4 DZIEŃ: Śniadanie, zwiedzanie GROT MIRA DE AIRE – jedna z największych w całym kraju 

jaskiń, gdzie możemy podziwiać imponujące formacje naciekowe w postaci licznych stalaktytów                            

i stalagmitów. Niektóre z nich przybierają niecodzienne kształty – zobaczymy m in. Chiński Kapelusz, 

Organy, Meduzę czy Wrota Piekieł.  Wyjazd do COIMBRY dawnej stolicy Portugalii, zwiedzanie 

Uniwersytetu ( najstarszy ośrodek uniwersytecki w Portugalii ), Kaplicy Uniwersyteckiej, Starej Katedry 

oraz kościoła przy zakonie karmelitanek, gdzie mieszkała siostra Łucja. Powrót do Fatimy, kolacja. 

Wieczorem RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień i PROCESJA ZE ŚWIECAMI. Nocleg. 

5 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie stolicy Portugali – LIZBONY: spacer po Belem, uroczej 

dzielnicy położonej nad brzegiem Tagu. To stąd Vasco da Gama wypłynął do Indii a odkrycie tej drogi 

morskiej upamiętnia Klasztor Hieronimitów, wpisany na listę UNESCO, arcydzieło sztuki manuelińskiej. 

Zwiedzanie klasztoru z grobowcem Vasco da Gamy oraz spacer po krużgankach, które urzekają pięknymi 

zdobieniami. Wieża Belem, jedna z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek miasta, która kiedyś strzegła 

dostępu do lizbońskiego portu, a dziś jest symbolem chwały i dumy narodowej. Pomnik Odkrywców 

Geograficznych, wzniesiony w pięćsetną rocznicę śmierci Henryka Żeglarza jako hołd wielkim 

portugalskim odkrywcom. Pomnik przypomina kształtem karawelę, na której pokładzie stoi Henryk 

Żeglarz wraz z innymi portugalskimi bohaterami. Wizyta w ciastkarni, gdzie można spróbować słynnych 

lizbońskich ciasteczek pasteis de nata. Zwiedzanie Kościoła św. Antoniego, wzniesionego w miejscu 

domu rodzinnego patrona miasta. Katedra Se – najstarszy kościół w Lizbonie posiadający obronny 

charakter z dwiema charakterystycznymi wieżami zwieńczonymi flankami. We wnętrzu możemy zobaczyć 



baptysterium ozdobione kafelkami azulejos opowiadającymi epizody z życia św. Antoniego. Tarasy                    

i punkty widokowe: Miradouro de Santa Luzia oraz Miradouro das Portas do Sol, którego nazwa znaczy 

„punkt widokowy bram słońca”, rozpościera się stąd jeden z najpiękniejszych widoków znanych                     

z lizbońskich pocztówek. Spacer wąskimi uliczkami najstarszej dzielnicy Lizbony – Alfamy. Dzielnica 

Expo 98 z największym w Europie Oceanarium, które zostało zaprojektowane tak, aby spacerując po 

nim, odnosić wrażenie, że spaceruje się po dnie morskim. Dla chętnych w czasie wolnym możliwość 

wejścia do Oceanarium ( płatne we własnym zakresie – koszt ok 25 euro/os ). Przejazd do hotelu, 

kolacja, nocleg. 

6 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd na lotnisko w Lizbonie, wylot do Polski o godz. 13.15. Przylot do 

Warszawy o godz. 18.15. Powrót autokarem do miejsca zbiórki.  

CENA PIELGRZYMKI: 2.420 zł/os + 310 euro/os  

UWAGA!!! ze względu na niestabilną sytuację na rynku walutowym, podajemy część kosztów w EURO. 

Kwota  w EURO przeliczana będzie na złotówki, w dniu dopłaty miesiąc przed wyjazdem, po kursie 

sprzedaży walut w ING Bank Śląski.  

Przy podpisaniu umowy płatna zaliczka w kwocie 1.000 zł/os.  

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA ORAZ GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. 

Cena obejmuje: transfer autokarem na lotnisko w Warszawie, przelot samolotem rejsowym Tap Portugal 

na trasie Warszawa – Lizbona – Warszawa z bagażem rejestrowym do 23 kg; opłaty lotniskowe; 

przejazdy autokarem w Portugalii; 5 noclegów w hotelach *** ( pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami );              

5 śniadań; 5 obiadokolacji; opiekę pilota; ubezpieczenie NNW ( do 15.000 PLN ) i KL obejmujące 

następstwa choroby przewlekłej i nowotworowej  (do 15.000 EURO); składkę do TFG i TFP; podatek 

Vat. 

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty miejscowej, kosztów lokalnych 

przewodników, systemów nagłaśniających tour guide  – razem 110 EURO/os ( płatne u pilota ); 

dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji z pielgrzymki ( 143,50 zł lub 225,60 zł ); wydatków 

osobistych; dopłaty do pokoju jednoosobowego – 640 zł/os.  

Sugerujemy, aby każdy uczestnik pielgrzymki wyrobił sobie EUROPEJSKĄ KARTĘ 

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO – EKUZ. Kartę można otrzymać za darmo w oddziałach NFZ.  

 

 

 


