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Fatima 
 

08.06 – 15.06.2017 

 

 

C e n a :  
 

£770  

 
P I E L G R Z Y M K A  

W  S E T N Ą  R O C Z N I C Ę  O B J A W I E Ń   
M A T K I  B O Ż E J  

C e n a   o b e j m u j e : 

 PRZELOT SAMOLOTEM 

 TRANSPORT AUTOKAROWY NA CAŁEJ TRASIE 

 ZAKWATEROWANIE: HOTELE *** , POK. 2-OS. Z 

ŁAZIENKAMI 

 WYŻYWIENIE: ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE WG PRO-

GRAMU 

 OPIEKĘ PILOTA-PRZEWODNIKA NA CAŁEJ TRASIE 

 BILETY WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW 

 PRZEWODNIK MIEJSCOWY  
 

C E N A   NIE  O B E J M U J E : 

UBEZPIECZEŃ I NAPOI ZAMAWIANYCH INDYWIDUALNIE ORAZ 
NAPIWKU DLA KIEROWCY 10 EURO 

P r o g r a m  p i e l g r z y m k i  :  
 

Dzień 1:    Wylot z LONDYNU godz. 11:20, przylot do LIZBONY godz. 13:55, transfer do hotelu w FATI-

MIE, czas wolny, kolacja, nocleg. 

 

Dzień 2:    Śniadanie, przejazd do PORTO, zwiedzanie Starego Miasta z katedrą Se z XII w., przejazd 

do hotelu w ok. SANTIAGO DE COMPOSTELA, kolacja, nocleg. 

 

Dzień 3:    Śniadanie, nawiedzenie katedry św. Jakuba, spacer uliczkami Starego Miasta, czas wolny, 

powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

 

Dzień 4:    Śniadanie, przejazd do COIMBRY - miasto narodzin sześciu królów, zwiedzanie Starego 

Miasta z zabytkową katedrą oraz najstarszym w Portugalii uniwersytetem, powrót do hotelu w 

Fatimie, kolacja, noc leg.  

 

Dzień 5:   Śniadanie, nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej, zwiedzanie Fatimy i ALJUSTREL /

rodzinna wioska trojga pastuszków/, powrót do hotelu w Fatimie, kolacja, nocleg.  

 

Dzień 6:   Śniadanie, udział w uroczystościach religijnych, wieczorem Droga Krzyżowa lub Nabożeń-

stwo ze świecami, kolacja, nocleg. 

 

Dzień 7:    Śniadanie, wycieczka do LIZBONY, zwiedzanie miasta m.in.: Rossio - główny rynek miasta, 

Chiado - średniowieczna dzielnica handlowa, Alfami-Stare Miasto, Belem-Dzielnica Zabytków,  

powrót do hotelu w Fatimie, kolacja, nocleg. 

 

Dzień 8:    Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko w LIZBONIE, odlot grupy godz. 11:55, 

przylot do LONDYNU godz. 15:35 – zakończenie pielgrzymki. 
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MIEJSCOWOŚCI NA TRASIE PIELGRZYMKI 
 

FATIMA - to przede wszystkim słynne na całym świecie Sanktuarium Maryjne. Centrum miasta pełne jest Pielgrzy-
mów, turystów ,sklepów i straganów oraz stoisk z pamiątkami. Znajdują się tutaj także bardzo drogie restauracje. 
W mieście jest około 8 tysięcy mieszkańców i 10 tysięcy miejsc noclegowych. 
Betonowy plac przed świątynią dwa razy większy od placu św. Piotra w Rzymie. Na niedzielnej Mszy w niedzielę 
część osób ubrana jest w stroje z epoki objawień. Po mszy ludzie zasiadają w okolicy Sanktuarium i wyciągają ko-
sze piknikowe - tak wygląda niedzielny obiad.  
Sanktuarium fatimskie to ogromna neobarokowa bazylika z 65-metrową wieżą. Kościół zbudowany jest z białego 
wapienia i ozdobiony posągami świętych. Niedaleko bazyliki, w miejscu gdzie objawiła się Matka Boska, stoi nie-
wielka kaplica Capela das  Aparições. Znajduje się tam figura Matki Boskiej z Fatimy. W jej koronie umieszczono 
kulę / obecnie znajduje się  w muzeum /  która podczas zamachu w 1981 roku zraniła papieża Jana Pawła II. 
Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Dzieci: Lucja Santos, Francisco Marto i Jacinta Marto, pasły 
owce w pobliżu Fátimy. Jak zwykle koło południa odmówiły różaniec i zaczęły bawić się, układając z kamieni do-
mek (obecnie stoi tam Bazylika). Pastuszków otoczyło silne jasne światło i zobaczyły nad niskim drzewkiem "Panią 
jaśniejszą niż słońce". Obecnie w tym miejscu stoi Kaplica Objawień.  
Podczas ostatniego objawienia (13 października 1917 roku) świadkami było 70 000 ludzi. Obecni wedle przekazów 
mogli dostrzec "wielką ognistą tarczę odrywającą się od nieba i zstępującą na ziemię". W czasie objawień Matka 
Boska przekazała dzieciom trzy "Tajemnice Fátimskie". Pierwszą z nich było poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu 
Sercu i zapowiedź pokoju (I Wojna Światowa), druga dotyczyła nawrócenia Rosji i wybuchu rewolucji, trzecia do-
tyczyła między innymi zamachu na papieża. 
 
PORTO - Porto jest drugim co do wielkości miastem w Portugalii. Położone w północnej Portugalii u ujścia rzeki 
Douro (hisz. Duero) nad Oceanem Atlantyckim, jest głównym miastem regionu Algarve. Porto jest jednym z naj-
starszych ośrodków turystycznych w Europie i chętnie odwiedzanym przez wielu turystów i gości. 
W centrum Porto znajdziemy wiele ciekawych zabytków architektonicznych. Na pewno warto zobaczyć liczącą 
ponad 70 metrów wysokości wieżę - Torre dos Clérigosm, a także panoramę miasta z wieży. Katedra Sé Catedral 
jest znana także jako Sé do Porto. To świątynia obronna o potężnych i wysokich murach. 
 
COIMBRA - Miasto założyli Rzymianie i nazwali je Eminium. Pozostawało jednak w cieniu sąsiedniej osady o na-
zwie Conimbriga i od niej, dużo później, wzięło swoją nazwę - Coimbra. 
Przybywając do Coimbry od razu rzuca się w oczy wielka budowla Uniwersytetu usytuowana na szczycie wzniesie-
nia. Góruje ona nad miastem rozłożonym u podnóża uczelni. Miasto położone jest nad rzeką Mondego zwaną 
Rzeką Poetów. 
Najciekawsza jest katedra Sé Velha zwana Starą Katedrą. Przepiękna, stonowana budowla ma romańskie korze-
nie, pochodzi z 1140 roku i jako taka jest najstarszym kościołem katedralnym w Portugalii. 
Surowy charakter zawdzięcza dwóm francuskim budowniczym. Kamienne wnętrze bez ozdób urozmaicają XVI-
wieczne sewilskie kafle, a ponad transeptem łuki w stylu mudejar. Najważniejszy w wystroju jest ołtarz w stylu 
gotyku płomienistego, bardzo bogato rzeźbiony i niezwykle barwny. 
Po prawej stronie w kaplicy - Capela do Sacramento - znajdują się renesansowe rzeźby przedstawiające Chrystusa 
z uczniami, czterech Ewangelistów oraz Madonnę z Dzieciątkiem. Na prawo od nawy znajdują się usytuowane 
wyżej niż kościół XIII-wieczne, piękne krużganki, z których rozciągają sie piękne widoki na uniwersytecki kompleks. 
 
ALJUSTREL – Wioska, w której mieszkały dzieci, którym 13 Maja 1917 po raz pierwszy objawiła się Matka Boża 
jest oddalona o parę kilometrów od Sanktuarium. Można tu zwiedzać domy pastuszków (Casas dos Pastorinhos). 
W Aljustrel prawie wszystko jest tak, jak za czasów objawień. Wioskę otaczają przepiękne gaje oliwne. Można tu 
odnaleźć prawdziwy spokój i ciszę. 
 
LIZBONA -  To właśnie stąd  żeglarze rozpoczynali swoje wyprawy w erze wielkich odkryć geograficznych. Dziś 
zachwyca szczególnie niezwykłą atmosferą panującą w ciasnych uliczkach starego miasta. 
Lizbona piętrzy się na siedmiu wzgórzach przy ujściu do oceanu rzeki Tag. Niewątpliwym atutem miasta jest bli-
skość oceanu. W zaledwie pół godziny można dostać się na piękne plaże w Estoril czy Cascais. Klimat miasta najle-
piej czuje się w jego starych dzielnicach. W najstarszej dzielnicy Lizbony - Alfamie, w labiryncie stromych, bruko-
wanych uliczek życie toczy się wolno, a w górze ponad głowami wisi suszące się pranie. Niezapomnianym uczu-
ciem jest jazda jednowagonowym, żółtym tramwajem wąskimi uliczkami dzielnic starego miasta. Nie ma w Euro-
pie większego oceanarium i wiszącego mostu, knajpek w których słucha się fado i równie klimatycznych miejsc, 
gdzie można napić się pysznej kawy. Lizbona, pięknie położona stolica Portugalii, zachwyca przybyszów z całego 
świata. 


