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Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

63-740 Kobylin, Smolice 1 

 

Pielgrzymka do Portugalii i Hiszpanii 
FATIMA - BATALHA – NAZARE – COIMBRA  

– SANTIAGO DE COMPOSTELA - PONTEVEDRA - PORTO - LIZBONA 

18 - 27 października 2020 
 

    
 
 

Program: 
DZIEŃ 1: (niedziela, 18.10)  

 22:00 - zbiórka uczestników. 22:15 - wyjazd i transfer na lotnisko Berlin Tegel. 
 

DZIEŃ 2: (poniedziałek, 19.10) LIZBONA - FATIMA 
 Bezpośredni lot (nr TP 531) portugalskimi liniami TAP do Lizbony: TXL - LIS (06:00 - 

08:40). Transfer autokarem do Lizbony. Krótkie zwiedzanie stolicy Portugalii: 
zabytkowa średniowieczna dzielnica Alfama położona na wzgórzu u stóp Zamku Św. 
Jerzego, z jej malowniczymi krętymi i wąskimi uliczkami - katedra Se, Kościół Św. 
Antoniego Padewskiego, stojący w miejscu domu rodzinnego Świętego. 

 Przejazd autokarem do Fatimy. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
 

DZIEŃ 3: (wtorek, 20.10) FATIMA – ALJUSTREL – VALINHOS  
 Śniadanie. Zwiedzanie Sanktuarium: Capelinha – kaplica stojąca w miejscu 

objawień Matki Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; 
Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Uczestnictwo w 
drodze krzyżowej prowadzącej do Valinhos – miejsca objawień Anioła Portugalii 
oraz do wioski Aljustrel, gdzie znajdują się domy rodzinne Franciszka i Łucji, 
zwiedzanie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. 
 

DZIEŃ 4: (środa, 21.10) FATIMA 
 Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Sanktuarium. Czas na indywidualną modlitwę.  
 Obiadokolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 5: (czwartek, 22.10) FATIMA – BATALHA - NAZARE 
 Śniadanie. Przejazd nad Atlantyk do Nazare, dawnej uroczej wioski rybackiej i 

starego Sanktuarium Maryjnego, dziś najbardziej znanego kurortu w tej części 
wybrzeża.  

 Zobaczymy zespół klasztorny Matki Boskiej Zwycięskiej w miejscowości Batalha – 
wspaniały przykład późnego gotyku portugalskiego, wpisany na światową listę 
UNESCO. Powrót do hotelu w Fatimie. Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. 

 

DZIEŃ 6: (piątek, 23.10) COIMBRA - PONTEVEDRA 
 Rano po śniadaniu przejedziemy do Coimbry, historycznej stolicy Portugalii z 

założonym w 1290 r. uniwersytetem ze słynną barokową Biblioteką Joanina. 
Następnie udamy się w stronę Hiszpanii.  



www.smolice.eu 

 Zatrzymamy się w niezwykle urokliwym hiszpańskim miasteczku Pontevedra, stolicy 
regionu o tej samej nazwie, którego korzenie sięgają czasów rzymskich. 
Nawiedzimy klasztor, w którym przebywała Łucja; będzie możliwość pomodlenia 
się w kaplicy, w której Łucja miała objawienia Najświętszej Marii Panny.  

 Obiadokolacja i nocleg w okolicy Santiago de Compostela. 
 

DZIEŃ 7: (sobota, 24.10) SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 Śniadanie. Przyjedziemy do centrum Santiago de Compostela – Sanktuarium Św. 

Jakuba, w średniowieczu obok Rzymu i Jerozolimy najważniejszego miasta 
pielgrzymkowego. Nawiedzimy Katedrę, w której znajdują się relikwie Apostoła, 
zobaczymy słynny Portyk Chwały oraz drzwi otwierane tylko w Roku 
Jubileuszowym. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Porto. 
 

DZIEŃ 8: (niedziela, 25.10) PORTO  
 Śniadanie. Przejazd do Porto i zwiedzanie miasta. Porto jest miastem niezwykłym, 

malowniczo rozłożonym na skalistych wzgórzach nad wpadającą do oceanu rzeką 
Douro. To również miasto licznych zabytków i atrakcji, spośród których na pierwszy 
plan bez wątpienia wysuwa się dzielnica Ribeira, wpisana na listę dziedzictwa 
UNESCO. Po drugiej stronie rzeki przechowuje i butelkuje się słynne wino porto. 

 Rejs po Złotej Rzece. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Porto. 
 

DZIEŃ 9: (poniedziałek, 26.10) LIZBONA 
 Wczesne śniadanie, wykwaterowanie. Od około południa będziemy kontynuować 

zwiedzanie Lizbony: dzielnica Belem z pięknym klasztorem Hieronimitów (z 
zewnątrz, w poniedziałki klasztor zamknięty dla zwiedzających) oraz widok na 
Lizbonę ze wzgórza, na którym stoi pomnik Chrystusa Króla. Cristo Rei to 
wspaniały, górujący nad Lizboną pomnik Chrystusa, znajdujący się na południowym 
wysokim brzegu Rio Tejo, z którego roztacza się piękny widok na Lizbonę i most 
wiszący. 

 Przejazd na lotnisko. Bezpośredni lot (nr TP 532) portugalskimi liniami TAP do 
Berlina Tegel. LIS – TXL (18:05 - 22:30). 

 
DZIEŃ 10: (wtorek, 27.10) TRANSFER DO SMOLIC 

 Transfer autokarem do Smolic. Planowany powrót ok. 4.00 
UWAGA: Program oraz kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

Cena: 3650 PLN + 100 Euro / os. 
 

Cena obejmuje: 
 Transfery autokarem: Smolice – lotnisko w Berlinie – Smolice. 
 Loty (bagaż podręczny + bagaż rejestrowany). 
 Transport komfortowym autobusem (poza pobytem w Fatimie 3 i 4 dnia). 
 Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach 3* w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami. 
 Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji z winem (inne napoje dodatkowo płatne). 
 Bilety: Rejs po Złotej Rzece w Porto, Wystawa Światło i Pokój w Fatimie. 
 Opieka pilota – przewodnika podczas całego wyjazdu.  
 Ubezpieczenie turystyczne AXA Kontynenty: KL do kwoty 10 000 €, NNW do kwoty 2 000 €, 

bagaż podróżny do 200 € (OWU indeks: UTG/18/08/30). 
 Rezerwację Mszy Świętych; Obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
 Identyfikator pielgrzyma i krótki drukowany przewodnik z programem. 
 Wypożyczenie Tour Guide – nowoczesnego systemu słuchawkowego z bateriami dla każdego 

uczestnika na cały czas trwania pielgrzymki. 
 

Cena nie obejmuje: 
 Dobrowolnego ubezpieczenia od chorób przewlekłych i kosztów rezygnacji, dopłaty do 

pokoju jednoosobowego, pozostałych opcjonalnych biletów wstępu. 
 

Zapisy i szczegółowe informacje: 

Ks. Proboszcz Błażej Dojas 
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach 

i Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 


