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Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella 

 

 

 

 

 

 

Dzień 1. Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Odprawa biletowo – bagażowa. Przelot do Lizbony. Po 

przylocie transfer do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

 

Dzień 2. Śniadanie, zwiedzanie Lizbony: Torre de Belém i Mosteiro dos Jerónimo. Wizyta w kościele 

Świętego Antoniego, w tym miejscu znajdował się kiedyś jego dom, tutaj też przyszedł na świat. Istnieje 

możliwość celebracji Mszy Świętej, następnie Alfama – najstarsza dzielnica Lizbony, zbudowana na 

skalistym podłożu nad brzegiem Tagu. Panteon Narodowy, Baxia skupiająca większość lizbońskich 

banków, biur i firm dzielnica uważana jest za arcydzieło oświeceniowej urbanistyki. Wybudowana w 

klasycystycznym stylu (prostopadle wyznaczone ulice, liczne zdobione mozaiką placyki) była pierwszą 

tego typu w Europie. Plac Rossio położony w sercu dzielnicy jest popularnym miejscem spotkań. 

Znajduje się tu wiele kawiarni, restauracji i teatrów. W ciągu dnia ulice, zwłaszcza ruchliwa i gwarna Rua 

Augusta, są zatłoczone. Plac Restauradores ulokowany jest na południowym krańcu Avenida da 

Liberdade. Przy placu znajduje się stacja kolejowa Rossio (Estação Rossio) oraz stacja metra 

Restauradores. Jest to duży, obsadzony drzewami plac. Nazwany jest Restauradores dla upamiętnienia 

tych co oddali życie podczas wojny o restaurację monarchii portugalskiej. W północnej części placu stoi 

biały, 30-metrowy pomnik, wybudowany dla uczczenia wyzwolenia spod panowania hiszpańskiego w 

1640 roku. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg 



 

 

 

 

 

        

 

Dzień 3. Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Fatimy. Dzisiejszy dzień jest całkowicie 

poświęcony na wizytę w Sanktuarium i miejscach związanych z objawieniami. Odwiedzimy Kaplicę w 

której Matka Święta objawiła się Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Wizyta w bazylice Różańca z 

nawiedzeniem grobów pastuszków oraz nowo powstałej Bazylice Świętej Trójcy. Wnętrze jest dziełem 

wielu artystów z całego świata co daje bazylice wymiar uniwersalny. Nowa świątynia może pomieścić 

nawet do 9 000 osób siedzących. Po południu wizyta w Aljustrel, miejscu przyjścia na świat sławnych 

dzieci z Fátimy. Po drodze warto zobaczyć Loca do Anjo (miejsce objawienia się anioła) oraz Węgierską 

Kalwarię (drogę krzyżową w Valinhos). Czas wolny na modlitwę. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 

obiadokolacja. Nocleg. 

 

Dzień 4. Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Coimbry, miasta o tradycjach 

uniwersyteckich z 1290 r. i będących jednymi z bardziej znanych do naszych czasów. Zwiedzanie 

klasztoru karmelitanek, w którym mieszkała siostra Łucja. Zwiedzanie dziedzińca starego uniwersytetu i 

kaplicy św. Michała. Czas na spacer po głównych ulicach Coimbry. Następnie udamy się do Bragi, miasta 

arcybiskupów, centrum wiary chrześcijańskiej na Półwyspie Iberyjskim przed pojawieniem się Santiago 

de Compostela. Najpierw było to rzymskie miasto Bracara Augusta. Ale to Celtowie, przybyli na to 

miejsce w V w. (a konkretnie na wzgórze, gdzie dzisiaj znajduje się sanktuarium Dobrego Jezusa, które 

również zwiedzimy) przyczynili się do wzrostu ważności Bragi. Sanktuarium Dobrego Jezusa jest 

imponującą budowlą barokową, zasługującą na to określenie dzięki majestatycznym schodom wiodącym 

do kościoła położonego na szczycie wzgórza. Po dotarciu do kościoła można podziwiać sanktuarium 

otoczone zielonymi rzeźbami i fontannami będącymi alegorią pięciu zmysłów, które są oczyszczane 

wspinającą się wzdłuż nich wodą. Wewnątrz kościoła czeka na nas niesamowita sceneria Ukrzyżowania z 

rzeźbami naturalnych rozmiarów w ołtarzu. Przejazd do Santiago de Compostella. Wjeżdżamy do 

Hiszpanii przez Galicję. Santiago jest jednym z najważniejszych dla chrześcijan sanktuariów. Jest to jedno 

z trzech świętych miast na świecie, wraz z Rzymem i Jerozolimą. To tutaj apostoł Jakub Starszy przybył 



aby ewangelizować nieznane ziemie na zachodzie. Postanowił wrócić do Judei, gdzie został ścięty. Jego 

naśladowcy przywieźli jego relikwie z powrotem do Santiago i tu go pochowali. Kiedy odnaleziono 

święte szczątki św. Jakuba, Santiago stało się celem wielu pielgrzymek z całego znanego wówczas świata. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

 

Dzień 5. Śniadanie, następnie udamy się na zwiedzanie miasta. Dzisiaj proponujemy 4 - kilometrowy 

spacer z Monte Gozo, Góry Radości, do katedry. Góra Radości była ostatnim miejscem ostatniego postoju 

przed dotarciem do grobu św. Jakuba, gdzie pielgrzymi, po miesiącach niekończącej się podróży mogli 

zobaczyć w końcu wieże katedry i wyrazić swą radość z tego powodu. O 12:00 możliwość uczestnictwa w 

mszy św. dla pielgrzymów. Miasto jest pełne budynków o barokowych fasadach, zbudowanych z granitu. 

Charakteryzuje je również ożywiona atmosfera, typowa dla często odwiedzanych przez ludzi miejsc oraz 

przez dużą liczbę zamieszkujących je studentów. Widok z katedry jest niesamowity i jedyny w swoim 

rodzaju. Niemniej interesujący jest Szpital Królewski jak również Plaza de la Quintana. Powrót do hotelu. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

 

Dzień 6. Śniadanie, wykwaterowanie. Wczesny wyjazd w kierunku granicy portugalskiej. Naszym 

pierwszym przystankiem będzie Porto, drugie pod względem wielkości i roli gospodarczej miasto 

Portugalii. Miasto znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO dzięki zachowaniu oryginalnej 

architektury. Stara dzielnica Ribeira (Wybrzeże) wciąż daje nam wyobrażenie o starym miasteczku, jakim 

Porto było na początku swojej historii. Przejazd do Batalia. Batalia (klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej). 

Zwiedzimy tu jeden z najpiękniejszych w Portugalii późnogotyckich zabytków. Jedną z dat 

przypisywanych początkom tej budowli to 1388 rok. Miejsce to, oprócz upamiętnienia ważnej bitwy, 

symbolizuje okres przejściowy w wielu aspektach historii Portugalii. Jednym z nich jest początek nowej 

dynastii panującej, której przedstawiciele zostali tu pochowani. Przejazd do Fatimy, zakwaterowanie. 

Obiadokolacja, Nocleg. 

 

Dzień 7. Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Sinatry. Jest to uroczo położona miejscowość, 

założona przez Celtów, wzmocniona fortyfikacjami przez Maurów, którzy pozostawali na tych terenach 

aż do XII wieku. Sintra dzięki swojemu mikroklimatowi stała się doskonałym miejscem na letnie 

rezydencje dla portugalskich władców od XV wieku. Kolejnym przystankiem będzie Cabo de Roca, 

najbardziej wysunięta na zachód cześć kontynentalnej Europy. Stąd też rozciąga się przepiękna 

panoramiczna droga wzdłuż wybrzeża, aż do jednych z bardziej znanych miejscowości wypoczynkowych 

europejskiej elity takich jak Estoril i Cascais. Przejazd do hotelu w Lizbonie. Zakwaterowanie. Nocleg. 



 

Dzień 8 Wczesne śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Odprawa biletowo-

bagażowa. Przelot do Warszawy. Zakończenie świadczeń.  

 

 

 

 

 

  

 

Propozycja przelotu: 

 

 

1 TP1263 O 21OCT 3 WAWLIS HK2 1515 1820 320 E 0 M  

2 TP1260 O 28OCT 3 LISWAW HK2 1 0910 1405 

 

Wylot: 21.10 Warszawa 15:15 – Lizbona 18:20 

Powrót: 28.10 Lisbona 09:10 – Warszawa 14:05 

 

 



Amazonia Estoril Hotel *** Lisbona 

 
 

 

 

 

Otoczony egzotycznym ogrodem z palmami, ten elegancki hotel czterogwiazdkowy oferuje basen i bar z 

tarasem. Hotel ten mieści się 1 przecznicę od kasyna Estoril i 5 minut od plaży Tamariz. 

Klimatyzowane, jasne i przestronne pokoje w hotelu Amazónia Estoril wyposażone są w drewnianą 

podłogę. W każdym z nich znajduje się telewizja satelitarna i duże biurko. Hotel Estoril oferuje również 

apartamenty różnej wielkości z własnym wyżywieniem, z balkonem i w pełni wyposażoną kuchnią. 

Restauracja Real z widokiem na basen i ogród zaprasza na dania kuchni regionalnej i międzynarodowej. 

Bar przy basenie oferuje orzeźwiające napoje przygotowywane z owoców egzotycznych. Ofertę hotelu 

Amazónia Estoril uzupełnia bezpłatny parking.



Hotel Cruz Alta *** Fatima 
 

 

 

 

 

 

          

     

Hotel Cruz Alta to niewielki przyjazny hotel, położony bardzo blisko Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 

i znajdujący się tuż przed Kościołem Trójcy Przenajświętszej. 

Wszystkie pokoje w hotelu Cruz Alta są wyposażone w klimatyzację, bezprzewodowy dostęp do 

Internetu oraz telewizję satelitarną. 

W promieniu 50 km od obiektu znajduje się wiele pięknych piaszczystych plaż. 



Hotel Congreso **** Santiago de Compostella 

    
 

 

 

 

 

           

Hotel Congreso położony jest 15 minut jazdy od miasta Santiago de Compostela. Oferuje on całodobową 

recepcję i bezpłatny parking z dużą liczbą miejsc. Z obiektu z łatwością można dojechać do miasta i jego 

okolic. 

Wszystkie klimatyzowane pokoje w hotelu Congreso są wyposażone w minibar oraz telewizor z płaskim 

ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. Pokoje dysponują łazienką z wanną lub prysznicem. 

Hotelowa restauracja oferuje wybór dań z karty i zaprasza na tradycyjne potrawy. W recepcji można 

zamówić suchy prowiant na lunch. 

Obiekt położony jest w lokalizacji bardzo dobrze skomunikowanej z głównymi drogami regionu. 



Termin: 21.10 – 28.10.2015 r. 

 

Cena 3470 zł os.  

 

Cena zawiera: 

 

� Bilet lotniczy Warszawa – Lizbona – Warszawa 

� Transfery: lotnisko – hotel – lotnisko 

� Klimatyzowany autokar na całej trasie przejazdu 

� 3 noce w Lizbonie w hotelu Amazonia Lisboa 3* lub podobnym 

� 2 noce w Fatimie w hoteluCruze Alta 3* lub podobnym 

� 2 noce w Santiago de Compostella 4* lub podobnym 

� Śniadania i obiadokolacje wraz z napojami na całej trasie (w przypadku ostatniego śniadania 

możliwy lunch box) 

� Usługi lokalnych przewodników: Lizbona, Fatima, Combra, Braga, Santiago de Compostella, 

Porto. 

� Wszystkie bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 

� Msza Święta każdego dnia 

� opiekę pilota – przewodnika 

� ubezpieczenie KL i NNW (nie obejmuje chorób przewlekłych) 

 

 

UWAGA! 

 

1. Cena jest kalkulowana dla grupy 44 uczestników. W przypadku mniejszej ilości osób cena ulegnie 

podwyższeniu. 

2. Organizator zastrzega sobie dowolną kolejność zwiedzanych obiektów. 

3. Cena przelotu kalkulowana jest w najniższej taryfie dostępnej na dzień tworzenia oferty. W przypadku 

niedostępności w/w taryfy możliwa jest rezerwacja przelotu w innej cenie. 

4. Cena kalkulowana jest po kursie 4,3 zł = 1 EUR  

5. Oferta ważna do 01.03.2015 r. 


