Parafia pw. św. Wawrzyńca w Pniewach
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Pielgrzymka do Portugalii i Hiszpanii
FATIMA – VALINHOS - ALJUSTREL - BATALHA – NAZARE – LIZBONA
- COIMBRA - SANTIAGO DE COMPOSTELA – PORTO

19-26.04.2022

Program:
DZIEŃ 1 (19 kwietnia 2022, wtorek): FATIMA
 Transfer na lotnisko w Berlinie. Lot 17:15 - 19:50 Berlin (BER) – Lizbona (LIS).
 Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2 (20 kwietnia 2022, środa): FATIMA – VALINHOS - ALJUSTREL
 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.
DZIEŃ 3 (21 kwietnia 2022, czwartek): FATIMA – BATALHA - NAZARE
 Śniadanie.
 Zobaczymy zespół klasztorny Matki Boskiej Zwycięskiej w miejscowości Batalha – wspaniały
przykład późnego gotyku portugalskiego, wpisany na światową listę UNESCO.
 Przejazd nad Atlantyk do Nazare, dawnej uroczej wioski rybackiej i starego Sanktuarium
Maryjnego, dziś najbardziej znanego kurortu w tej części wybrzeża.
 Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4 (22 kwietnia 2022, piątek): LIZBONA
 Śniadanie.
 Zwiedzanie stolicy Portugalii - Lizbony: 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.
 Dotrzemy również do dzielnicy Belem z pięknym klasztorem Hieronimitów.
 Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5 (23 kwietnia 2022, sobota): COIMBRA - FATIMA
 Śniadanie.
 Rano po śniadaniu przejedziemy do Coimbry, historycznej stolicy Portugalii z założonym
w 1290 r. uniwersytetem ze słynną barokową Biblioteką Joanina.




Dalszy pobyt w Fatimie. Czas na modlitwę.
Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 6 (24 kwietnia 2022, niedziela): 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.
DZIEŃ 7 (25 kwietnia 2022, poniedziałek): 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.
DZIEŃ 8 (26 kwietnia 2022, wtorek): POWRÓT DO POLSKI
 Śniadanie.
 Transfer na lotnisko w Lizbonie. Lot 17:55 - 22:20 Lizbona (LIS) - Berlin (BER). Transfer do
Polski.
UWAGA: Program oraz kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena: 3600 + 150€
grupa min. 40 osób
Cena obejmuje:
 Transfery autokarem: Pniewy – lotnisko w Berlinie - Pniewy.
 Loty: Berlin-Lizbona-Berlin; bagaż podręczny: 1 bagaż o wadze do 8 kg/115 cm (55x40x20
cm) + 1 szt. bagażu osobistego do 2 kg/85 cm (40x30x15 cm) + bagaż rejestrowany do 23
kg i maksymalnych wymiarach: 158 cm.
 Transport komfortowym autobusem (poza pobytem w Fatimie 2 dnia).
 Zakwaterowanie: 7 x nocleg w hotelach 3-gwiazdkowch *** w pokojach 2 i 3 osobowych
z łazienkami.
 Wyżywienie: 7 x śniadanie, 7 x obiadokolacja z winem (inne napoje dodatkowo płatne).
 Bilety: Rejs po Złotej Rzece w Porto.
 Opiekę pilota – przewodnika podczas całego wyjazdu.
 Ubezpieczenie turystyczne UNIQA – KL do kwoty 10 000 EURO.
 Rezerwację Mszy Świętych.
 Identyfikator pielgrzyma i krótki drukowany przewodnik z programem.
 Obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 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.
Zapisy i szczegółowe informacje:

Ks. Proboszcz Wojciech Słomiński
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Pniewach www.wawrzyniecpniewy.pl
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach www.parafiapniewy.pl

