FATIMA miejsce objawień
Matki Bożej Fatimskiej
Santiago de Compostela – Lizbona
Porto – Barga - Coimbra
Alcobaca – Nazare - Batalha
8 - dniowa wycieczko - pielgrzymka samolotowa - 1000 € / HP

w terminie: 06.09. – 13.09.2020
1. Dzień – Odlot z lotniska Frankfurt / Düsseldorf / Stuttgart / Hamburg / Berlin / Dresden / München.
Przelot samolotem do Porto. Msza Święta.
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie wzgórza Pena Ventosa gdzie zbudowano granitową katedrę z XII wieku,
z kaplcą zrobioną ze srebra. Plac Batalha z pomnikiem króla Piotra V, dworzec św. Benedykta ozdobiony błękitnymi
kaflami azulejos. Praca de Liberdade, wieża zegarowa, plac Henryka Żeglarza. Rejs statkiem po rzece Duoro,
Podziwiać będziemy przepiękne nabrzeża, mosty, w tym most zbudowany przez ucznia Eiffela ( który zbudował
wieżę Eiffla w Paryżu ). Spacer po dzielnicy Ribeira, gdzie znajduje się 58 producentów wina porto. Wizyta w jednej
z winiarni, degustacja z możliwością kupna. Przejazd do hotelu w pobliżu Porto, objadokolacja i nocleg.
2. Dzień – po śniadaniu przejazd do najstarszego miasta Portugalii Bragi, powstałego w 296 roku p.n.e.
Zwiedzanie Katedry Se, Arco de Pota Nova, Praza da Republica, kościół Santa Cruz ( to świątynia bardzo bogato
ozdobiona ). Na obrzeżach miasta zajrzymy na Monte Espinho, do Sanktuarium Bom Jesus, z dwunastoma kaplicami,
wędrówka Schodami Pięciu Zmysłów. Msza Święta. Przejazd do hotelu w pobliżu Santiago de Compostela, objadokolacja
i nocleg.
3. Dzień – po śniadaniu spotkanie z miejscowym przewodnikiem, poznanie historii hiszpańskiego kultu
i celu pielgrzymek słynnego Camino de Compostela. Zwiedzanie Praza do Obradoiro, Hostal Dos Reis Catolicos,
Plaza de la Quintana. W katedrze św. Jakuba Większego zobaczymy Drzwi Święte, Portyk Chwały, Westybul,
największa kadzielnica nazwana Botafumeiro. W muzeum katedralnym zobaczymy Kaplicę Relikwi, Skarbiec,
Zachrystię, salę rzeźby. Msza Święta. Wyjazd do Fatimy. Zakwaterowanie w hotelu, który znajduje się blisko Sanktuarium,
obiadokolacja. Wieczorny różaniec w Kaplicy Objawień, procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Nocleg w hotelu.
4. Dzień – Msza Święta, po śniadaniu wyruszymy na Drogę Krzyżową, gdzie Pastuszkowie wypasali swoje owce i gdzie
19.08.1917 roku ukazała się Matka Boska, zakończoną Kalwarią Węgierską. Spacer po wiosce Ajustrel, gdzie urodziła się
cała trójka pastuszków. Wejdziemy do Domu Łucji, gdzie zobaczymy miejsce ukazania się Anioła Pokoju, wejdziemy do
domu św. Hiacynty i św. Franciszka, gdzie zobaczymy łóżko na którym odszedł do Nieba. Po powrocie do Fatimy i
odpoczynku zwiedzimy Bazylikę Matki Boskiej Różańcowej, w której znajdują się groby trzech pastuszków:
św. Hiacynty, św. Franciszka i Łucji. Poznamy historię objawień i nawiedzimy kaplicę z figurą Matki Boskiej Fatimskiej.
Zwiedzimy nową bazylikę Trójcy Przenajświętrzej z ołtarzem wykonanym metodą mozaikową przez słynnego zakonnika
ojca Rupnika, nawiedzimy Kaplicę Najświętszego Sakramentu, obejrzymy Ekspozycję „Fatima Światło i Pokój”,
tu zobaczymy koronę z pociskiem, który 13 maja 1981 roku ugodził Św. Jana Pawła II.
Po obiadokolacji wyjście na różaniec i procesję z figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Nocleg w hotelu.

5. Dzień – Msza Święta, po śniadaniu wyjazd do stolicy Portugalii. W Lizbonie spotkamy się z przewodnikiemi
rozpoczniemy zwiedzanie od klasztoru św. Heronima z sarkofagiem Vasco da Gamy, w dzielnicy Belem zobaczymy Torre
de Belem, pomnik Odkrywców ( 52 metrów wysokości wapienna budowla ). Przejazd do dzielnicy Alfama, gdzie znajduje
sie Se Catedral de Lisboa z baptysterium, w którym ochrzczono św. Antoniego. Naprzeciwko stoi kosciół św. Antoniego,
jak głosi tradycja fragmenty domu gdzie przyszedł na świat św. Antoni. W dzielnicy Baixa zwiedzimy Rossio,
plac Piotra IV, gmach Teatru Narodowego, plac Figowy, Łuk Triumfalny z Placem Handlowym. Przejazd pod pomnik
Chrystusa Króla. W drodze powrotnej do Fatimy wstąpimy do Obidos ( jest to warownia średniowieczna, prezent ślubny
królów portugalskich, słynący z nalewki wiśniowej ). Obiadokolacja, wieczorny różaniec i procesja. Nocleg w hotelu.
6. Dzień – Msza Święta, po śniadaniu wyjazd do Batalha. Zwiedzanie Katedry Matki Boskiej Zwycięskiej, zbudowanej
jako wotum po bitwie pod Aljubarrotą. Nawiedzimy Kaplicę Fundatora z sarkofagami króla Jana I, jego żony Filipy i ich
dzieci, Grób Henryka Żeglarza, Grób Nieznanego Żołnierza, nawiedzimy Kaplicę Imperatora. Przejazd nad Atlantyk do
Nazare, gdzie nawiedzimy kościół z Cudowną Figurką, historia śmierci szlachcica nad urwiskiem. Czas wolny nad
Oceanem Atlantyckim na spacer i posiłek. Wyjazd do Opactwa w Alcobaca, gdzie znajdują się sarkofagi nieszczęśliwej
miłości Inez i Pedra. Klasztor w Alcobaca zostal wybudowany po zwycięskiej bitwie pod Santre. Powrót na obiadokolację
do Fatimy. Wieczorny różaniec i procesja. Nocleg w hotelu.
7. Dzień – Msza Święta, po śniadaniu wyjazd do Coimbry, poznamy historię miasta uniwersyteckiego, zobaczymy
najstarszą Bibliotekę Joanina, słynące z barkowego wnętrza ze zbiorem 300.000 Woluminów. Zwiedzimy Salę
Nominacyjną i nawiedzimy Kaplicę św. Michała. Zobaczymy też muzeum, znajdujące się przy klasztorze Karmelitańskim
w którym przebywała Łucja do swoich ostatnich dni. Powrót na obiadokolację do Fatimy. Wieczorny różaniec i procesja.
Nocleg w hotelu.
8. Dzień – Msza Święta, po śniadaniu wyjazd na lotnisko do Porto. Zakończenie pielgrzymki. Podziękowanie dla księdza
Tomasza za opiekę duchową i za zorganizowanie tej pielgrzymki, podziękowanie dla pilota Pani Barbary, podziękowanie
współorganizatorom i wszystkim uczestnikom. Przelot do Niemiec.
◄ Zakwaterowanie w hotelu 3 lub 4 gwiazdkowym blisko Porto. 1 nocleg od 29.05 do 30.05.2020 ze śniadaniem
i obiadokolacją.
◄ Zakwaterowanie w hotelu 3 lub 4 gwiazdkowym Santiago de Compostela, 1 nocleg od 30.05 do 31.05.2020
ze śniadaniem i obiadokolacją.
◄ Zakwaterowanie w hotelu 3 lub 4 gwiazdkowym w Fatimie głównego ośrodka kultu maryjnego na świecie.
5 noclegów od 31.05 do 05.06.2020 ze śniadaniem i obiadokolacją.
Podczas pobytu w Portugali oferujemy bogaty program pielgrzymkowy.
Świadczenia: przelot samolotem, transfer do hotelu w dniu przylotu i w dniu odlotu. Wycieczki autokarowe według
programu, opłaty drogowe, koszty wstępów, opłaty parkingów. 7 noclegów, 7 śniadań i 7 obiadokolcji.
Koszt doświadczonych przewodników w języku polskim podczas zwiedzania, koszt doświadczonego pilota na całej trasie.
Nowoczesny klimatyzowany autokar. Opieka duchowa księdza.
Extra koszty: napoje do posiłków, ofiary na utrzymanie sanktuariów, korzystanie z toalet.
Dopłata do pokoju jednoosobowego 210 €. W miarę możliwości łączymy osoby tej samej płci w pokojach dwu lub
trzyosobowych, ażeby uniknąć dopłaty do pokoju jednoosobowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
programu. Koszty wymówienia uczestnictwa w pielgrzymce wynoszą: od dnia zameldowania do 30 dni przed początkiem
podróży 80 % ceny pielgrzymki, od 30 dnia do rozpoczęcia podróży 100 % ceny pielgrzymki.
Odmowa pielgrzymki może być tylko w formie pisemnej.
Proponujemy wykupienie ubezpieczenia tzw. Reiserücktrittsversicherung, koszt 34 €.
Organizator: Zaleski Waldemar - Pilger Reise Organisation. Warunki znajdują się na stronie www.lourdes.de
Przy zapisie wpłata 400 €.
Organizator: Zaleski Waldemar – Biuro Pielgrzymkowe, 60489 Frankfurt a Main, Zentmarkweg 80
Tel. 0176 49221010 oraz 069 782123 od 11.00 godz., E-mail : vivaldi@vivaldireisen.de;
www.lourdes.de oraz www.vivaldireisen.de;

