
 
 

 

 

PIELGRZYMKA SAMOLOTOWA DO FATIMY Z OKAZJI 100 ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH 
17-22.09.2017 

 
PARAFIA PW. ŚW. JANA EWANGELISTY W PRZYJAŹNI 

          OPIEKA DUCHOWA:  KS. PROBOSZCZ GRZEGORZ RUTANA 
             KS. PAWEŁ BORKOWSKI 

 
Dzień I 

17.09.2017 

niedziela 

Zbiórka na lotnisku w Gdańsku o godz. 04:20. Odprawa bagażowo-biletowa. Wylot do 

Monachium o godz. 06:20, lądowanie w Monachium o godz. 07:55. Wylot do Lizbony o 

godz. 11:30. Lądowanie w Lizbonie o godz. 13:35. Wizyta w stolicy Portugalii: Klasztor 

Hieronimitów, Wieża Belem, punkt widokowym Cristo Rei. Obiadokolacja i  przejazd na  

nocleg do hotelu w Fatimie.  

Dzień II 

18.09.2017 

Poniedziałek 

 

Śniadanie. Zapoznanie z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i historią Objawień. 

Kapliczka Objawień. Bazylika Różańcowa. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Kościół Trójcy Przenajświętszej. Droga Krzyżowa z miejscem Objawień Anioła – 

Valinhos. Wizyta w Aljustrel  wiosce urodzin fatimskich dzieci z czasów objawień. Czas 

wolny. Obiadokolacja. Udział w uroczystościach fatimskich. Nocleg. 

Dzień III 

19.09.2017 

Wtorek 

 

 

Śniadanie. Przejazd do Nazare – ideał nadmorskiego kurortu z przepiękną plażą i 

widokami z klifu Sitio na Ocean Atlantycki. Przejazd do Alcobaca, miasta które swą 

sławę zawdzięcza wspaniałemu opactwu Cystersów. Dalsza podróż do Batalha z 

najwspanialszym arcydziełem architektonicznym Portugali – „klasztorem bitwy” 

(klasztor NMP Zwycięskiej). Powrót do Fatimy. Obiadokolacja. Udział w Różańcu i 

procesji ze świecami. Nocleg. 

Dzień IV 

20.09.2017 

środa 

 

 

Śniadanie. Przejazd do  dostojnej Coimbry z najsłynniejszym w kraju uniwersytetem 

założony w Lizbonie, a przeniesionym do Coimbry w roku 1309. Kompleks budynków 

wznosi się na  szczycie głównego wzgórza miasta, czyli tam gdzie w innych miastach 

zwykle stoją zamki. Powrót do Fatimy. Czas wolny. Obiadokolacja. Udział w Różańcu i 

procesji ze świecami. Nocleg. 

Dzień V 

21.09.2017 

czwartek 

 

Śniadanie. Przejazd do Stolicy Portugalii. Następnie zwiedzanie najważniejszych miejsc 

w Lizbonie - Europejskiej Stolicy Kultury (1994 r). Miasta kojarzącego się z muzyką 

fado, niezwykłą architekturą na wzgórzach i żółtymi tramwajami - Kościół św. 

Antoniego, Katedra Se, Praca do Comercio, dzielnica Baixa. Czas wolny. Przejazd na 

obiadokolację i nocleg do hotelu. 

Dzień VI 

22.09.2017 

piątek  

Wczesne wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lizbońskie lotnisko. O godz. 04.05 

Odprawa bagażowo-biletowa. Wylot do Polski o godz. 06:05. Lądowanie w Monachium 

o g. 10:05. Wylot z Monachium o godz. 14:40. Przylot do Gdańska o g. 16:10. 

Zakończenie pielgrzymki. 

 
 
CENA: 3500 
 
 



 

 

 
ŚWIADCZENIA: 

• przelot  samolotem  na trasie  Gdańsk – Lizbona – Gdańsk, 

• (bagaż podręczny – 1 sztuka do 8 kg o wymiarach 55 x 40 x 23 cm oraz bagaż 
rejestrowany – 1 sztuka do 23 kg, suma wymiarów bagażu nie może przekroczyć 158 
cm (długość + szerokość + głębokość), 

• przejazd portugalskim autokarem turystycznym zgodnie z trasą pielgrzymki, 

• 5 noclegów w pokojach 2 osobowych z  WC i łazienką, 

• 4 śniadania, 

• 5 obiadokolacji, 

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu w Signal Iduna – obejmuje choroby przewlekłe, 

• opieka pilota na całej trasie wyjazdu, 

• przewodnicy miejscowi zgodnie z programem, 
 
CENA NIE ZAWIERA: 

• biletów wstępów do zwiedzanych obiektów – ok. 30 €, 

• indywidualnego nagłośnienia – 7 €, 

• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł 

• napoi do obiadokolacji 
 
UWAGI: 

• każdego dnia Msza św. zgodnie z ustaleniami z Opiekunem Duchowym, 

• zastrzega się możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów, 

• organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego, 

• cena skalkulowana przy grupie 40 osobowej. 
 


