PIELGRZYMKA - FATIMA, LOURDES, SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA SALETTE,
MEDIOLAN, BARCELONA, COSTA BRAVA, MONTSERRAT, SARAGOSA, MADRYT, LIZBONA, BRAGA
12 dni

1 dzień: Azzano Decimo
Zbiórka. Przejście graniczne. Przejazd przez Niemcy. Nocleg w Azzano Decimo (w tym dniu nie ma
obiadokolacji).
2 dzień: Mediolan
Śniadanie i wyjazd do Mediolanu – zwiedzanie katedry i miasta; przejazd do hotelu ok. Sanremo zakwaterowanie i obiadokolacja.

3 dzień: Lloret de Mar
Śniadanie, wyjazd do Lloret de Mar – zakwaterowanie w hotelu i odpoczynek nad Morzem do obiadokolacji.

4 dzień: Barcelona i Montserrat
Śniadanie; przejazd na zwiedzanie Barcelony: spacer od pomnika Columba przez plac Ramblas do gotyckiej
katedry Santa Maria del Mar z XV w., Sagrada Familia – kościół św. Rodziny; wyjazd do Montserrat;
nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej (Czarnulki); przejazd do hotelu ok. Saragosy; zakwaterowanie i
obiadokolacja.

5 dzień: Saragosa, Madryt, Talavera
Śniadanie wyjazd do Saragosy i nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Pilar; przejazd do Madrytu,
zwiedzanie Katedry i Pałacu Królewskiego (z zewnątrz) oraz Starego Miasta; wyjazd do Talavery –
zakwaterowanie i obiadokolacja.

6 dzień: Lizbona, Fatima
Śniadanie wyjazd do Lizbony, zwiedzanie miejsc związanych ze św. Antonim; przejazd do Belem –
zobaczenie Klasztoru Hieronimitów i Pałacu Królewskiego (obecnie siedziba prezydenta); wyjazd do Fatimy;
zakwaterowanie i obiadokolacja; o godz. 21.30 uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym i Procesji
Maryjnej z lampionami.

7 dzień: Fatima
Śniadanie; wyjście na zwiedzanie miejsc związanych z objawieniem, Loca Do Anjo (miejsce gdzie dzieciom
objawił się Anioł), domy rodzinne pastuszków, Msza Święta, Droga Krzyżowa i Kalwaria, Sanktuarium gdzie
są pochowane dzieci; 19.00 obiadokolacja; o godz. 21.30 uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym i
Procesji Maryjnej z lampionami.

8 dzień: Braga, Stantiago de Compostela
Śniadanie; wyjazd do Bragi religijnej stolicy Portugalii – zwiedzanie kompleksu kościelnego Bom Jezus;
przejazd do Santiago de Compostela, zwiedzanie Bazyliki św. Jakuba Apostoła. Jest to jeden z ważniejszych
ośrodków pielgrzymkowych chrześcijan obok Jerozolimy i Rzymu; przejazd do hotelu – zakwaterowanie i
obiadokolacja.

9 dzień: Lourdes
Śniadanie; wyjazd do Lourdes – zakwaterowanie i obiadokolacja. O godz. 21.00 nabożeństwo różańcowe i
Procesja Maryjna z lampionami.

10 dzień: Lourdes
Śniadanie; wyjście na zwiedzanie miejsc związanych z objawieniem, przejście i modlitwa w Grocie gdzie
ukazała się Matka Boża Bernardecie, Droga Krzyżowa, Msza Święta, możliwość zanurzenia w basenach,
nawiedzenie domu św. Bernadety i czas wolny, 19.00 obiadokolacja, 21.00 nabożeństwo różańcowe i
Procesja Maryjna z lampionami.

11 dzień: Carcassonne, La Salette
Śniadanie, wyjazd do Carcassonne – zwiedzanie średniowiecznego miasteczka z wspaniale zachowanymi
murami obronnymi; wyjazd do La Salette – zakwaterowanie – Msza Święta, obiadokolacja, o godz. 21.00
procesja różańcowa z lampionami.

12 dzień: Powrót do Polski
Śniadanie, Droga Krzyżowa, Msza Święta, czas wolny, wyjazd do Polski, przejazd nocny.

13 dzień: Przyjazd, zakończenie pielgrzymki.

Cena zawiera:
• przejazd komfortowym autokarem (wideo, klimatyzacja, bar, WC),
• 13 noclegów w hotelach klasy turystycznej**/*** oraz ośrodkach misyjnych,
pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami,
• wyżywienie: 13 śniadań, 12 obiadokolacji,
• opiekę pilota,
• opiekę duszpasterską,
• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.
• przedstawiony program zwiedzania;
• podatek Vat.
Cena nie zawiera:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, taksy klimatycznej, autostrad,
parkingów i innych kosztów realizacji programu płatne u pilota w autokarze w dniu wyjazdu,
• opłaty do ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z pielgrzymki – płatne tylko w dniu zapisu wraz z
wpłatą zaliczki
• świadczeń niewymienionych w ofercie
Radzimy zabrać ze sobą na pielgrzymkę:
lekarstwa na własne potrzeby, mały zagłówek, ręcznik, wygodne buty, pantofle–klapki, okulary
przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, parasol, woreczek na dokumenty i pieniądze, notes i długopis, aparat +
filmy, lornetkę, ubiór stosowny do wejścia do kościoła (panie zakrywający ramiona i kolana, panowie długie
spodnie)..

