
 

 

 

 

 

 

 

PIELGRZYMKA DO LOURDES i FATIMY  

z pobytem w La Salette i Santiago de Compostela 

28 lipca – 7 sierpnia 2018 

 
Program 
 
Dzień 1  
Bartoszyce 1.30 – parafia. Rozpoczęcie pielgrzymki. Przejazd na zachód Polski. Świecko - przekroczenie 
granicy państwa i przejazd przez Niemcy w okolice granicy z Francją. NOCLEG. 
 
Dzień 2 

ŚNIADANIE. Przejazd do Francji i wjazd w Alpy. LA SALETTE - zwiedzanie sanktuarium Płaczącej 

Madonny. OBIADO-KOLACJA i NOCLEG. 

 

Dzień 3 
ŚNIADANIE -La Salette. Przejazd na wybrzeże Morza Śródziemnego. Okazja do wypoczynku na plaży w 
centrum miejscowości wypoczynkowych.  W godzinach wieczornych dojazd na nocleg w Montpellier. 
OBIADO-KOLACJA i NOCLEG. 
 
DZIEŃ 4 

ŚNIADANIE. Przejazd w Pireneje. LOURDES – nawiedzenie sanktuarium i miejsca objawień Matki Bożej. 

Różaniec i procesja ze świecami. OBIADO-KOLACJA  i NOCLEG. 
 

DZIEŃ 5  

ŚNIADANIE. LOURDES - śladami św. Bernadety, Grota Massabielle, Bazylika Różańca Świętego, 

Bazylika Niepokalanego Poczęcia. Droga Krzyżowa na górze i wieczorny udział w procesji ze świecami. 
OBIADO-KOLACJA  i NOCLEG. 
 
DZIEŃ 6     

ŚNIADANIE. LOURDES – Msza święta i wyjazd do Hiszpanii. Okolice LUGO - OBIADO-KOLACJA  i 

NOCLEG. 
 
DZIEŃ 7  

ŚNIADANIE. SANTIAGO DE COMPOSTELA - nawiedzenie najstarszego sanktuarium Europy, gdzie 

spoczywają relikwie św. Jakuba Apostoła. Przejazd do Portugalii.  FATIMA - Różaniec i procesja ze świecami. 

OBIADO-KOLACJA  i NOCLEG. 
       

DZIEŃ 8  

ŚNIADANIE.  FATIMA - zwiedzanie miejsc objawień: VALINHOS i LOCA DO 

CABECO Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zwiedzanie sanktuarium i muzeum 

fatimskiego. ALJUSTREL, w której mieszkali świadkowie objawień: Hiacynta, 

Franciszek i Łucja. Wieczorne nabożeństwo ze świecami w miejscu objawień. 
OBIADO-KOLACJA  i NOCLEG. 

 

 
 
 



DZIEŃ 9  

ŚNIADANIE.  BATALHA - zwiedzanie zespołu klasztornego będącego na liście Kultury UNESCO. ALCOBAÇA - 

zwiedzanie opactwa zakonu Cystersów. NAZARÉ - nawiedzenie Kościoła Matki Bożej Karmiącej oraz okazja do 

wypoczynku nad Atlantykiem. FATIMA – nawiedzenie sanktuarium i miejsca objawień Matki Bożej. Różaniec i 

procesja ze świecami. OBIADO-KOLACJA  i NOCLEG. 
 
 
DZIEŃ  10 

ŚNIADANIE.  LIZBONA – zwiedzanie dzielnicy Belem: Wieża – u wrót wejścia do portu oraz Klasztor św. 

Hieronima, pałac Belem – siedziba prezydenta Portugalii, pomnik Odkrywców, Stare Miasto, ruiny zamku św. 
Jerzego - dawnej arabskiej fortecy, Katedra Najświętszej Maryi Panny, kościół św. Antoniego  - patrona Portugalii, 

place dos Restauradores i Rossio.  Przejazd  na najbardziej wysunięty  zachodni ląd w Europie: CABO DA 

ROCA -  przylądek z  urwistymi klifami  i skałami nad Oceanem Atlantyckim. Podczas czasu wolnego: OBIADO-

KOLACJA w restauracji.  LIZBONA – Przejazd na terminal lotniska i o godz. 23.00 – odprawa przed lotem.  Wylot  

do Polski. 
 
DZIEŃ 11  

WARSZAWA 06.10 – przylot na lotnisko. Przejazd autokarem. Bartoszyce 12.00 - Zakończenie 

pielgrzymki.  
         

Cena 3580 zł 

ŚWIADCZENIA w cenie 

 

Autobus – luksusowy, posiadający: klimatyzację, DVD/CD, ekspres do kawy, komfortowe fotele, WC 
  

samolot –  na trasie: Lizbona – Warszawa  wraz z opłatami  lotniskowymi i dojazdem na lotnisko 

 

noclegi - 9 noclegów w hotelach**/***. Pokoje 2-3 osobowe z łazienką. 
 

wyżywienie - 9 śniadań kontynentalnych  i 9 obiado-kolacji,  
 

ubezpieczenie - osób od nieszczęśliwych wypadków i leczenia za granicą NNW i KL - AXA. 
 

obsługa - pilota na całej trasie, opieka księdza duszpasterza 

 

Cena nie zawiera 

*OPŁAT ORGANIZACYJNYCH.   W koszt uczestnictwa nie są wliczone opłaty przejazdowe, opłaty tranzytowe w 
Paryżu oraz opłaty za przewodników miejscowych. Wartość opłat  obowiązkowych 80 euro.  
*BILETÓW WSTĘPU do zwiedzanych obiektów, dla chętnych ok. 50 euro 
OPŁAT ZA BAGAŻ lotniczy w przypadku przekroczenia standardów ustalonych przez przewoźnika. 
 
 

INFORMACJE DODATKOWE 

MODLITWA. Czas Mszy świętej oraz innych praktyk duchowych nie został 
ujęty w programie, ponieważ jest uzależniony od szczegółowego przebiegu 
każdego dnia i będzie podawany na bieżąco. 
BAGAŻ każdego uczestnika ze względu na przelot samolotem musi 
spełniać standardy wymiarów i wagi ustalone przez konkretnego 
przewoźnika. W przypadku przekroczenia tych standardów obowiązują  
opłaty za przewóz bagażu. Więcej informacji w informatorze uczestnika.  
W CENIE biletu lotniczego jest jedna  sztuka bagażu podręcznego o wymiarach  
55 x 40 x 23 cm i wadze 10 kg. 
Ewentualny DODATKOWY BAGAŻ REJESTROWANY o wymiarach nie 
większych  niż 149 x 119 x 171 cm i wadze 20 kg jest w cenie 20 eur. 
 

 


