Pielgrzymka do Fatimy, Santiago de Compostela, Lourdes
La Salette * Carcassonne * Burgos * Alcobaca * Batalha * Nazare * Toledo
* Montserrat * Barcelona * Costa Brava * Ars
14 dni - bez nocnych przejazdów
1 dzień: Miluza
Zbiórka. Przejście graniczne. Przejazd przez Niemcy. Nocleg w okolicy Miluzy (w tym dniu nie ma
obiadokolacji).
2 dzień: La Salette
Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium La Salette położonego w Alpach. Zwiedzanie Sanktuarium. Czas na
modlitwę, obiadokolacja i nocleg w okolicy.
3 dzień: Carcassonne i Lourdes
Po śniadaniu przejazd do Carcassonne – spacer po średniowiecznym mieście (lista UNESCO), otoczonym
podwójnym pasem murów. Przejazd na obiadokolację do Lourdes, leżącego u stóp francuskich Pirenejów,
wieczorna procesja maryjna ze świecami. Nocleg.
4 dzień: Lourdes
Śniadanie. Zwiedzanie Lourdes, droga krzyżowa, Grota Objawień, Bazylika Niepokalanego Poczęcia NMP,
Krypta, Bazylika Różańca Świętego. Obiadokolacja. Udział w wieczornej procesji ze świecami. Nocleg.
5 dzień: Burgos i Santiago de Compostela
Po śniadaniu przejazd do Burgos: zwiedzanie katedry (lista UNESCO) z grobem jednego z bohaterów
rekonkwisty – Cyda. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Santiago de Compostela.
6 dzień: Santiago de Compostela i Fatima
Śniadanie. Zwiedzanie Santiago de Compostela (lista UNESCO): Bazyliki św. Jakuba Apostoła, trzeciego
pod względem ważności, po Jerozolimie i Rzymie, miejsca pielgrzymkowego w świecie chrześcijańskim.
Nawiedzenie krypty z relikwiami św. Jakuba. Spacer po historycznej części miasta. Wyjazd do Fatimy.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Procesja różańcowa. Nocleg.
7 dzień: Fatima i Aljustrel
Śniadanie. Zwiedzanie miejsc związanych z objawieniami: Cova da Iria, Bazylika, Droga Krzyżowa, miejsce
objawienia Anioła Stróża, Aljustrel – miejscowość, w której mieszkali Łucja, Hiacynta i Franciszek – dzieci,
którym objawiła się Matka Boska. Zwiedzanie ich domów rodzinnych. Obiadokolacja. Procesja różańcowa z
lampionami. Nocleg.
8 dzień: Batalha, Alcobaca, Nazare i w opcji wycieczka do Lizbony
Po śniadaniu udamy się do Batalhi, miasteczka słynącego z Klasztoru Santa Maria da Vitoria, arcydzieła
portugalskiego gotyku (XIV - XVI wiek). Następnie udamy się do Alcobaca, w której zwiedzimy klasztor
Santa Maria wpisany na listę UNESCO. Stąd przejedziemy do Nazare. Jest to niewielkie, urokliwe,
portugalskie miasteczko leżące u stóp potężnego klifu, wznoszącego się ponad falami oceanu. Na szczycie
urwistej skały w średniowieczu powstało niewielkie miasteczko Sitio. Największą budowlą jest tu piękny
kościół Matki Boskiej z Nazare. Świątynia ta słynie z cudownej figurki N.M.P. oraz wielu cudów. Nazare
sławne jest również jako kurort chlubiący się z powodu szerokiej, piaszczystej plaży. Odpoczynek na plaży
nad Atlantykiem lub wycieczka do Lizbony. Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. Procesja różańcowa.
9 dzień: Toledo
Po śniadaniu przejazd do Toledo (lista UNESCO): spacer od Alkazaru do katedry, kościół św. Tomasza z
obrazem El Greco „Pogrzeb hrabiego Orgaza”, synagoga Blanca, kościół św. Jana od Królów (z zewnątrz),
most św. Marcina. Obiadokolacja. Nocleg w okolicach Madrytu.
10 dzień: Montserrat i Barcelona
Po śniadaniu wyjazd do Sanktuarium w Montserrat z cudowną statuą Czarnej Madonny – Patronki Katalonii.
Następnie przejazd do Barcelony: krótki objazd miasta z postojem przy słynnym kościele Gaudiego Sagrada
Familia (z zewnątrz, lista UNESCO). Spacer Ramblą od Placu Katalonii do pomnika Kolumba.
Obiadokolacja i nocleg k/Barcelony.

11 dzień: Costa Brava
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek na Costa Brava. Obiadokolacja i nocleg k/Barcelony.
12 dzień: Ars
Po śniadaniu przejazd do Ars: nawiedzenie plebanii i grobu św. Jana Marii Vianney - patrona wszystkich
księży i proboszczów. Obiadokolacja w Ars. Nocleg w okolicach Lyonu.
13 dzień: Powrót do Polski
Po śniadaniu przejazd do Warszawy. Obiadokolacja. Nocleg na terenie Niemiec.
14 dzień: Warszawa
Po śniadaniu powrót do Polski. Przejście graniczne. Przyjazd do Warszawy w godzinach późnowieczornych.
Program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
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.

