FATIMA miejsce objawień
Matki Bożej Fatimskiej
Santiago de Compostela – Lizbona
- Porto – Coimbra - Obidos – Tomar
- Alcobaca – Nazare - Batalha
8 - dniowa wycieczko - pielgrzymka samolotowa - 999 € / HP

w terminie: 06.10. – 13.10.2019
1. Dzień – przelot samolotem do Lizbony.
Zakwaterowanie w hotelu *** blisko Lizbony. 2 noclegi od 06.10 do 08.10.2019 ze śniadaniem i obiadokolacją.
Zakwaterowanie w hotelu **** w Santiago de Compostela, 1 nocleg od 08.10 do 09.10.2019 ze śniadaniem i obiadokolacją.
Zakwaterowanie w hotelu **** w Fatimie głównego ośrodka kultu maryjnego na świecie.
4 noclegi od 09.10 do 13.10.2019 ze śniadaniem i obiadokolacją.
Podczas pobytu w Portugali oferujemy bogaty program pielgrzymkowy:
• Jednodniowa wycieczka do Lizbony, w programie zwiedzanie: wieża Belem, pomnik odkrywców, kalsztor Hierominitów,
Katedra i kościół św. Antoniego, Sanktuarium Chrystusa Króla, na zakończenie zwiedzanie starego miasta w centrum
Lizbony ( czas wolny).
• Zwiedzanie Porto i Santiago de Compostela, gdzie nawiedzimy katedrę św. Jakuba Apostoła
• Jednodniowa wycieczka do Coimbra, gdzie nawiedzimy klasztor ss. karmelitanek pod wezwaniem Św. Teresy, tutaj
pochowana była siostra Łucja, Msza Święta, dalej pojedziemy do Obidos, średniwieczne miasteczko z zamkiem obronnym i
murami, pojedziemy do Tomar gdzie zwiedzimy kompleks pałaców królewskich.
• Jednodniowa wycieczka, nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Batalha, nawiedzenie Opactwa Matki Bożej
Alcobaca nad Atlantykiem, nawiedzenie Nazare ( pobyt nad samym morzem ), Nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej
Cudami Słynącej w Sity koło Nazare.
• Msza Święta w Kaplicy Objawień w Fatimie
• Droga Krzyżowa, zwiedzanie Fatimy, nawiedzenie Aljustrel wioski narodzenia pastuszków Łucji, Franciszka
i Hiacynty, nawiedzimy cmentarz, gdzie znajdują się groby rodziców Łucji, Franciszka i Hiacynty
• Nawiedzenie nowej Bazyliki Świętej Trójcy
• Udział w procesji różańcowej ze świecami
8. Dzień - Pożegnanie z księdzem i pilotem. Zakończenie pielgrzymki. Przylot samolotem do Niemiec.
Świadczenia: przelot samolotem, transfer do hotelu w dniu przylotu i w dniu odlotu. Wycieczki autokarowe według programu,
opłaty drogowe, opłaty parkingów. Opieka duchowa księdza. 7 noclegów, 7 śniadań i 7 obiadokolcji.
Koszt doświadczonego pilota, przewodnictwa na całej trasie.
Extra koszty: napoje do posiłków, ofiary na utrzymanie sanktuariów, korzystanie z toalet.
Doświadczony przewodniki w języku polskim podczas zwiedzania. Nowoczesny klimatyzowany autokar.
Uwaga: Osoby chętne mogą wziąść udział w Mszach Świętych i skorzystać z posługi duszpasterskiej księdza
w czasie pielgrzymki.
W miarę możliwości łączymy osoby tej samej płci w pokojach dwu lub trzyosobowych,
ażeby uniknąć tak dużej dopłaty do pokoju jednoosobowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
Organizator: Zaleski Waldemar – Biuro Pielgrzymkowe, 60488 Frankfurt a Main, Langweidenstr. 50.
Tel. 0176 49221010 oraz 069 782123 od 11.00 godz., E-mail : vivaldi@vivaldireisen.de;
www.lourdes.de oraz www.vivaldireisen.de; Przy zapisie wpłata 300 €.

