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Organizator: Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej – ks. Mariusz Wojnowski 
(diecezjalny duszpasterz nauczycieli) 

Zapisy: ks. Mariusz Wojnowski (+48 508 777 082, mariusz.wojnowski@wp.pl) 

 

Dzień 1  

Przyjazd na lotnisko w Warszawie-Modlin o godz. 18:20. Odprawy, przelot do Portugalii, przejazd do 

Fatimy, zakwaterowanie, kolacja (możliwa w formie pakietu), nocleg.  

Dzień 2 

Śniadanie, Msza św. Zwiedzanie Sanktuarium Fatimskiego – kaplica Objawień, stojąca w miejscu 

objawień Matki Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, Bazylika Matki Bożej 

Różańcowej, Kościół Nowy Świętej Trójcy. Następnie zwiedzenie miejsc związanych z życiem 

Pastuszków. Uczestnictwo w drodze krzyżowej prowadzącej do Valinhos, miejsca objawień Anioła 

Portugalii oraz do wioski Aljustrel, gdzie znajdują się domy rodzinne Franciszka, Hiacynty i Łucji. 

Wieczorem udział w nabożeństwach. Kolacja i nocleg. 

Dzień 3  

Msza św. i śniadanie. Przejazd do miejscowości Batalha – zwiedzanie zespołu klasztornego Matki 

Bożej Zwycięskiej – wspaniałe arcydzieło gotyku, z grobowcami władców portugalskich, wpisany na 

listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do miejscowości Alcobaca, gdzie znajduje się 

gotycki klasztor cystersów, z grobowcami bohaterów romantycznej legendy – króla Pedro I i jego 

ukochanej Ines de Castro. Po południu wyjazd nad Atlantyk do Nazare, dawnej uroczej wioski 

rybackiej oraz starego Sanktuarium Maryjnego, dziś najbardziej znanego kurortu w tej części 

wybrzeża. Odpoczynek na pięknej plaży. Wieczorem powrót do hotelu do Fatimy na kolację, dla 

chętnych udział w różańcu i procesji ze świecami, nocleg. 

Dzień 4  

Śniadanie, przejazd do Lizbony, zwiedzanie: dzielnica Belem z pięknym klasztorem Hieronimitów, 

Pomnik Odkrywców, którzy z Lizbony wyruszali na podbój Nowego Świata, Katedra Se, kościół Św. 
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Termin: 4-11.07.2020 , 8 DNI 

Cena: 3190 PLN + 90 EURO 

 Fatima - Valinhos - Aljustrel - Batalha - Alcobaca - Nazare - Lizbona - Coimbra - Braga- 

Padron - Santiago de Compostela - Porto 



 

 

Biuro Podróży Misja Travel, ul. Strzelecka 34/10, 61-846 Poznań, tel.: +48 61 333 22 38, biuro@misjatravel.pl, 

www.misjatravel.pl 

Antoniego z Lizbony – stojący w miejscu domu narodzin Świętego, Msza św., zabytkowa 

średniowieczna dzielnica Alfama. Potem spacer po dzielnicy Baixa z kościołem św. Dominika, Praca 

de Comercio oraz Rua Augusta. Powrót do Fatimy, kolacja i udział w wieczornych nabożeństwach. 

Dzień 5 

Msza św., śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Coimbry – jednego z najatrakcyjniejszych miast w 

Portugalii – dawnej stolicy kraju. Zwiedzanie: Uniwersytet – najstarszy ośrodek akademicki, Stara 

Katedra, Nowy Klasztor Św. Klary oraz kaplica w Klasztorze SS. Karmelitanek, gdzie przebywała 

Siostra Łucja. Następnie zwiedzanie Sanktuarium Dobrego Jezusa w Bradze, pięknie położonego na 

wzgórzu. Przejazd do hotelu w okolicach Santiago de Compostela, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 

Dzień 6 

Śniadanie, zwiedzanie miejscowości Padron, nawiedzenie kościoła Santiago de Padron. Msza św., 

następnie przejazd do Santiago de Compostela, zwiedzanie jednego z najstarszych (po Jerozolimie i 

Rzymie) ośrodków pielgrzymkowych chrześcijaństwa. Katedra z grobem św. Jakuba Większego 

Apostoła, następnie spacer ulicami miasta. Wieczorem fakultatywna wizyta w winnicy i degustacja win 

Rias Baixas (15 euro/os.) Kolacja i nocleg.  

Dzień 7 

Śniadanie. Przejazd do Porto – miasta słynącego ze wspaniałych win. Msza św., następnie 

zwiedzanie Praca de Liberdade z pomnikiem Piotra IV, Ratusz Miejski, Dworzec Sao Bento, Katedra 

Se, Kościół św. Franciszka z niezwykłym wyposażeniem wnętrza, Ribeira (nadbrzeże rzeki 

Douro).  Następnie zwiedzanie magazynów wina porto połączone z degustacją i omówieniem procesu 

produkcji. Kolacja, po niej przejazd do Fatimy i nocleg.  

Dzień 8  

Msza św. pożegnalna, śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd na lotnisko. Powrót do Polski. Lądowanie 

w Warszawa Modlin o 19:55. Zakończenie pielgrzymki do Fatimy i Santiago de Compostela. 
 
CENA ZAWIERA 

 przelot Warszawa Modlin – Porto – Warszawa Modlin z bagażem podręcznym (40x20x25 cm) oraz 
drugą sztuką 55x40x23 cm do 10 kg, 

 przejazdy po Hiszpanii i Portugalii klimatyzowanym autobusem, 

 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,  

 7 śniadań, 6 kolacji, 

 opiekę duchową i Msze św., 

 opiekę pilota wycieczek, 

 ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL + choroby przewlekłe 20 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 1000 zł). 

 Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł. 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, lokalnych przewodników, opłat 
miejscowych oraz słuchawek systemu tour audio guide – koszt 90 euro 

CENA NIE ZAWIERA 

 ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (690 zł), 

 ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (do 20 kg, 390 zł, możliwość dodania bagażu tylko w 
momencie rezerwacji pielgrzymki),  

 dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce do Fatimy, które musi zostać 
wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel,  

 dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (110 zł / os. za lot w dwie 
strony),  

 fakultatywnej wizyty w winnicy Rias Baixas (15 euro),  

 napojów do kolacji 

 dojazdu na lotnisko w Warszawie-Modlin i powrotu  


