W sierpniu pielgrzymka do Portugalii i Hiszpanii

W dniach 19-25 sierpnia 2022 r. odbędzie się pielgrzymka do Portugalii i Hiszpanii. Na
trasie: Fatima, Lizbona, Porto, Santiago De Compostela, Braga, Coimbra, Batalha,
Alcobaca, Nazaret. Zapraszamy!

19 sierpnia: wylot o godz. 12.55, po przyjeździe zakwaterowanie w hotelu w Fatimie, spacer do
sanktuarium, uczestnictwo w wieczornych modlitwach (różaniec w Kaplicy Objawień) i procesja
ze świecami.

20 sierpnia: Kaplica Objawień z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, Bazylika Różańcowa, gdzie
znajdują się groby Pastuszków, zwiedzanie sanktuarium, spacer do Aljustrel i Valinhos - miejsc
związanych z objawieniami oraz z życiem Pastuszków, droga krzyżowa, uczestnictwo w
wieczornych modlitwach i procesja ze świecami.

21 sierpnia: Batalhi - miasteczko słynące z Klasztoru Santa Maria da Vitoria (Matki Boskiej
Zwycięskiej), arcydzieła portugalskiego gotyku wybudowanego na pamiątkę zwycięskiej bitwy.
Alcobaca, gdzie znajduje się Klasztor Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça zbudowany przez
zakon cystersów, zabytek znany z grobowców słynnej i nieszczęśliwej pary kochanków Ines de
Castro i króla Pedro kochanków. Nazare, gdzie znajduje się punkt widokowy, z którego rozciąga
się widok na Ocean Atlantycki.

22 sierpnia: Santiago de Compostela (Hiszpania) - najbardziej znany hiszpański ośrodek kultu i
cel pielgrzymek. Przejazd do Portugalii.

23 sierpnia: Porto - drugie pod względem wielkości miasto Portugalii, słynące z wina.
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Panoramiczne zwiedzanie starego miasta, m. in.: Sé Catedral, dworca kolejowego z kaflami
azulejo, Cais da Ribeira - nabrzeża Ribeira, najbardziej typowego i malowniczego miejsca w
Porto. Coimbra - dawna stolica Portugalii. Spacer po zabytkowej starówce miasta
uniwersyteckiego. Przejazd do Figuera da Foz.

24 sierpnia: zwiedzanie Lizbony. Wizyta w klasztorze Hieronimitów, spacer pod Wieżę Belem i
Pomnik Odkrywców, przejazd przez dzielnicę Baixa, znaną z najważniejszych ulic i pałaców:
Praça do Comercio, Plac Rossio (serce z Lizbony), Rua Augusta, Restauradores, zwiedzanie
najstarszej dzielnicy Lizbony Alfama, gdzie znajduje się katedra i zamek św. Jerzego, punkt
widokowy St. Luzia.

25 sierpnia: powrót do Polski.

Przy zapisie na pielgrzymkę wpłata zaliczki 1.000 zł.

Cena zawiera: bilet lotniczy na trasie Warszawa – Lizbona – Warszawa, transport autokarem na
terenie Portugalii i Hiszpanii, noclegi, wyżywienie, przewodnik, ubezpieczenie, bilety wstępu.

Zapisy i więcej informacji: tel. 664-013-742.
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