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Pielgrzymka do Portugalii 

10 dni / 9 nocy 27.06-06.07.2023r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 1 / 27.06.2023 / Przelot Polska – Portugalia  

Zbiórka na lotnisku przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, na lotnisku w 

Krakowie Balicach. Odprawa paszportowo – bagażowa, przelot do Portugalii, z przesiadką 

w Monachium, przylot do Porto o godzinie 23:25. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 

nocleg. 

Dzień 2 / 28.06.2023 / Guimares – Sanktuarium Dobrego Jezusa na Górze - 

Braga 

Śniadanie. Rozpoczęcie zwiedzania - na początku odkryjemy Guimarães, będącym 

kolebką Portugalii (pierwsza stolica kraju). Zwiedzanie zamku z X wieku i spacer po 

historycznym centrum miasta wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Przejazd do Sanktuarium Dobrego Jezusa na Górze, tam planowana prywatna Msza św. 

i zwiedzanie terenu Sanktuarium. Następnie udamy się do najstarszego portugalskiego 

miasta i pierwszej siedziby biskupiej - miasta Braga. Przejście średniowiecznymi 

uliczkami Bragi do X wiecznej katedry. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i 

nocleg. 

 

Dzień 3 / 29.06.2023 / Aveiro – Coimbra  

Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Aveiro, znanego jako „Wenecja Portugalii”. 

Możliwość degustacji lokalnego przysmaku „Ovos Moles” (nie zawarte w cenie pakietu). 

“Ovos Moles” to świeża masa żółtek zmieszana z cukrem, zatopiona w cienkim cieście 

waflowym. Tradycyjne Ovo Moles de Aveiro jest w kształcie muszli, ryb lub beczek. 

Następnie udamy się do Coimbry, miasta akademickiego. Zobaczymy najstarszy 

uniwersytet w kraju. Okryjemy miejsca związane z życiem Siostry Łucji. (Planowana Msza 

św. w klasztorze w Coimbra przed wyjazdem z Guimaraes). Przejazd do Fatimy, 

obiadokolacja. Dla chętnych wieczorny udział w modlitwie różańcowej oraz procesji ze 

świecami. Nocleg w hotelu.  
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Dzień 4 / 30.06.2023 /  Fatima – Aljustrel & Valinhos 

07:00 Msza św. w Fatimie (w sanktuarium lub kaplicy hotelowej). Śniadanie. Zwiedzanie 

Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej: Bazyliki, Kaplicy Objawień, Bazyliki Trójcy 

Przenajświętszej, pomnika św. Jana Pawła II. Czas wolny. Po południu planowane 

przejście Drogą Krzyżową, a następnie udamy się do wioski Aljustrel miejsca urodzenia 

Pastuszków. Powrót do Fatimy, obiadokolacja. Udział w modlitwie różańcowej oraz 

procesji ze świecami. Nocleg w hotelu.  

 

Dzień 5 / 01.07.2023 /Lizbona 

07:00 Msza św. w Fatimie (w sanktuarium lub kaplicy hotelowej). Śniadanie w hotelu. 

Przejazd do Lizbony. Panoramiczny przejazd XVI wieczną dzielnicą Belem: wieża 

strażnicza, pomnik odkrywców. Czas wolny na indywidualne wejście do kościoła św. 

Hieronima.  Przejazd do centralnej części Lizbony. Spacer do najstarszej części miasta – 

Alfamy, tam nawiedzimy Kościoła św. Antoniego, Tarasu św. Wincentego (punkt 

widokowy) z przerwą na kawę. W kolejności: trawers do dzielnicy Baixa, zwiedzanie Praça 

do Rossio, kościół św. Dominika, Praça dos Restauradores z Aleją Wolności. Powrót do 

Fatimy, obiadokolacja. Udział w modlitwie różańcowej oraz procesji ze świecami. Nocleg 

w hotelu.  

 

Dzień 6 / 02.07.2023 / Batalha – Nazare - Alcobaça 

07:00 Msza św. w Fatimie (w sanktuarium lub w  kaplicy hotelowej), śniadanie. 

Na początku udamy się do Batalha, gdzie znajduje się klasztor będący jednym z 

najwspanialszych przykładów architektury i sztuki gotyku w Portugalii. W roku 1983 

wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. 

Następnie odkryjemy piękną,  jedną z najstarszych wiosek rybackich – Nazare, gdzie 

odwiedzimy kościół Matki Boskiej z Nazare. Przewidziana przerwa na lunch oraz zakup 

pamiątek. Na koniec udamy się do miejscowości Alcobaça, w której zwiedzimy klasztor 

Cystersów “ Mosteiro Santa Maria da Alcobaça “. Powrót do hotelu, kolacja. Dla chętnych 

wieczorem modlitwa różańcowa wraz z procesją światła. Nocleg w hotelu.  

Dzień 7 / 03.07.2023 / Porto – Pova de Varzim 

07:00 Msza św. w Fatimie (w sanktuarium lub w  kaplicy hotelowej), śniadanie. 

Wykwaterowanie. Przejazd do jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast północnej 

Portugalii, do Porto. Zwiedzanie miasta: dzielnica Ribeira, która będzie przez nas 

podziwiana w trakcie rejsu po rzece Douro. Zwiedzenia piwnic winnych wraz z degustacją. 

Spacer uliczkami miasta, aleje Aliados, przepiękny dworzec St. Bento, dzielnica 

uniwersytecka, Wieża Duchownych - Torre dos Clerigos. Transfer do hotelu w okolicy 

Porto, położonego przy plaży, obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 8,9 / 04 - 05.07.2023 WYPOCZYNEK 

Śniadanie, dzień wolny na plażowanie, obiadokolacja, nocleg.  
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Dzień 10 / 06.07.2023 / Przelot Portugalia - Polska 

Wykwaterowanie około godziny 03:00 w nocy, śniadanie na drogę, transfer na lotnisko. 

Odprawa biletowo-bagażowa, wylot z Porto o godzinie 06:15. Przylot do Krakowa Balice 

z przesiadką w Monachium. Zakończenie pielgrzymki.  

 

Wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne:  

04.07.2023 

Przejazd do Santiago de Compostela (roznica czasowa +1h), najbardziej znany 

hiszpański ośrodek kultu i cel pielgrzymek. Katedra w Santiago de Compostela stanowi 

sanktuarium św. Jakuba i znajduje sie na Liście Światowego Dziedzictwa  UNESCO. Tam 

planowana prywatna Msza św (w lokalnym kościele lub klasztorze) o godz 12:00 (czasu 

hiszpańskiego). Czas wolny na zakupy. Opcjonalnie zwiedzanie katedry i historycznego 

centrum miasta z lokalnym przewodnikiem. Powrót do hotelu. 

05.07.2023 

Zwiedzanie doliny DOLNY DOURO. Wzgórza po obu stronach rzeki Douro, od miasta PESO 

DA REGUA aż do granicy z Hiszpanią, porastają winogrona, z których wytwarza się wino 

porto. Przez wieki, wzdłuż stromych brzegów rzeki, utworzono tysiące wąskich tarasów 

pod uprawę winorośli. Ten unikatowy krajobraz, od roku 2001, wpisany jest na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Opcjonalnie Rejs po rzece Douro z miejscowości 

PINHAO i zwiedzanie lokalnego producenta wina i degustacja. Powrót do hotelu. 

 

CENA ZA OSOBĘ: 1850 PLN + 650 EURO 

 

CENA ZAWIERA:  

• Przelot samolotem KRAKÓW – PORTO – KRAKÓW z przesiadką w Monachium w obie 

strony (bagaż podręczy 8kg + bagaż główny 23 kg) 

• Transport komfortowym autobusem na terenie Portugalii 

• 5 noclegów – Hotel 3***, 3 noclegi – Hotel 4**** w pok. 2, 3- os. 

• 9 śniadań, 8 obiadokolacji 

• Ubezpieczenie podróżne obejmujące choroby przewlekłe, w tym covid,  KL 400 000 

PLN i NNW 25 000 PLN, BAGAŻ 3000 PLN 

• Realizację w/w programu 

• Opiekę duchową Kapłana 

•  Przewodnika z jęz. polskim  

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/osobę  

• Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł/osobę  

 

CENA NIE ZAWIERA: 

• bilety wstępów  około 120 euro/osobę płatne na miejscu u pilota (dokładna kwota 

kosztu wstępów zostanie podana w marcu 2023): wystawa Światło i Pokój, Opactwo 
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Cystersów, Rejs Statkiem w Porto, Klasztor Hieronimitów, winiarnia w Porto, zamek 

w Guimares, ofiara w Aliustreal; przewodników lokalnych Porto, Lizbona. 

• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% (możliwość wykupienia w biurze) 

• Innych napojów do obiadokolacji niż wymienione w programie  

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie   

• wyjazd odbywa się na dowód osobisty  

• oferta została skalkulowana dla grupy 40 uczestników, przy mniejszej liczbie 

uczestników zostanie ponownie przeliczona 

• hotele:  

2x hotel Fundador 3* w Guimaraes www.hotelfundador.com,  

4x Hotel  Rosa Mistica 3* www.hotelrosamistica.pt  

3 x w okolicy Porto, blisko plaży Hotel Axis Vermar 4* www.axishoteis.com/axis-

vermar.html   

• napoje do obiadokolacji – woda mineralna 0,25l/osobę, wino 0,2l / osobę 

• Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą      

dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku 

drugiej osoby na dokwaterowanie, Klient będzie musiał dopłacić kwotę do pokoju 1 

osobowego.  

• Codziennie odprawiane są Msze św. 

• Godziny przelotu, linie lotnicze Lufthansa: 

27.06.2023  KRK - MUC  16:35 17:55  

27.06.2023 MUC -OPO  21:30 23:25  

06.07.2023 OPO- MUC  06:15 10:05  

06.07.2023 MUC-KRK  11:20 12:40  

• Na miesiąc przed wylotem uczestnicy otrzymają „Informacje dla Pielgrzyma” 

zawierające szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu 

• Przy zapisie wpłata 500 zł, koszty rezygnacji zgodnie z OWU biura podróży 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  
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