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Podstawowe informacje o podróży 

DO KRAJU 
ODKRYWCÓW 

Przelot Lufthansa  
08.11.2019 Kraków 6.30 - Frankfurt 8.10; Frankfurt 9.45 - Porto 11.30 
17.11.2019 Lizbona 16.50 - Frankfurt 20.55; Frankfurt 21.40 - Kraków 23.10  

Organizator: Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Krakowie, ul. Komandosów 18, 30 - 334 Kraków, PL  
Ks. Paweł Palej tel 12 266 62 82 

Tour Operator: EMVIAGEM Portugal, 

Agent lotniczy IATA : Bluetravel.pl  

Licencjonowany Przewodnik: Małgorzata Kawiak 

Uprzejmie proszę o zgłoszenie się dokumentem tożsamości w punkcie odprawy biletowo - bagażowej 
Lufthansa na lotnisku w Krakowie 2 godziny przed odlotem. Po nadaniu bagażu proszę o przechodzenie do 
kontroli bezpieczeństwa i stawienie się przy wejściu do samolotu w wyznaczonym czasie. Uprzejmie proszę o 
zapoznanie się z zasadami przewozu bagażu Lufthansa www.lufthansa.com/pl/pl/bagaz-overview Można zabrać 
jeden bagaż podręczny o wadze do 8 kg, oraz nadać jeden bagaż rejestrowany o wadze do 23 kg.  Podczas 
przesiadki w Frankfurcie proszę aby podejść do wyznaczonego wejścia i w zależności od czasu skorzystać z 
toalety, kawy, zakupów itp. Po przylocie do Porto odbieramy bagaże i rozpoczynamy program zwiedzania.  

Jeżeli poza kartą EKUZ życzą sobie Państwo dodatkowe ubezpiecznie Kosztów Leczenia i Pomocy za granicą 
proszę o zaznaczenie takiej informacji w karcie zgłoszenia. Dostępne są 3 warianty ubezpieczenia KL 
i pomocy za granicą 100 000€, 150 000€,  250 000€ (58 zł, 71 zł, 80 zł)  

Ze względu na przepisy chroniące dane osobowe konieczna jest zgoda na przechowywanie Państwa danych  
i przekazywanie ich w celu dokonania rezerwacji w hotelach, zakupu biletów i zawarcia umowy ubezpieczenia.  

http://www.lufthansa.com/pl/pl/bagaz-overview


 
Dzień 1, 8 listopada 

PORTO - BRAGA 
PORTO jest najstarszym regionem Portugalii. Przepływa tędy Douro, największa rzeka na północy kraju. Biegnie 
pośród gór i przełęczy, aż do ujścia do Atlantyku, w pobliżu miasto Porto. Dzięki zaporom bieg rzeki złagodniał i 
dało to możliwość nowej atrakcji - żeglugi statkami spacerowymi. Pomiędzy Mesao Frio i Piniao leżą winnice, 
gdzie produkuje się słynne wino Porto. Region ten znany jest jednak nie tylko z produkcji tego trunku. Przetrwały 
tu do dziś tradycyjne tańce i śpiewy, festyny i odwieczne pielgrzymki. 
To niezaprzeczalna stolica północy kraju. Miasto jest obsługiwane przez międzynarodowy port lotniczy. 
Proponuje uroki miasta nadbrzeżnego, łączy tradycję z nowoczesnością. Jest zaliczane przez UNESCO do 
światowego dziedzictwa kultury. Trzeba koniecznie przespacerować się po starych dzielnicach tego miasra, 
zwłaszcza po części nabrzeżnej i ruchliwej dzielnicy handlowej. Godnymi uwagi na pewno będą miejsca: kościół 
św. MikoŁAJ, kościół i Wieżę Clerigos, kościół Sao Francisco i jego pozłacane rzeźby 

BRAGA Jest takie portugalskie przysłowie: „Lizbona się bawi, Coimbra studiuje, Braga się modli, a Porto 
pracuje”. I jest w tym coś na rzeczy. W mieście znajduje się ponad 30 kościołów, w tym druga, po Fatimie, 
najczęściej odwiedzana świątynia w kraju. Braga przez pięć wieków była także siedzibą biskupa, 
który sprawował pieczę nad całym Półwyspem Iberyjskim, dlatego nazywana jest często portugalskim Rzymem.  

Msza Święta - Porto s. Mikołaj (lub inne miejsce) 
Lancz - Porto, Presuntaria Transmontana (lokalene szynki, sery, pieczywo oliwa wino) 
Kolacja - Hotel Braga 



 

Dzień 2, 9 listopada 

SANTIAGO 
Choć nasza droga pielgrzymkowa będzie krótka, z parkingu do Bazyliki to warto pamiętać, że jest to najstarsze 
sanktuarium pielgrzymkowe Europy. Nie byłoby Santiago de Compostela bez pielgrzymów. Z początku 
zmierzali oni do kapliczki w szczerym polu, ale już w XII w. było tu miasto, a w jego sercu monumentalna 
katedra. Jej strzeliste wieże dostrzec można z kilku kilometrów, a widok majestatycznej barokowej fasady, 
wyłaniającej się spomiędzy uliczek starówki, przyprawia wielu pielgrzymów o łzy wzruszenia. Wewnątrz mogą 
pomodlić się przy relikwiach apostoła, a w piątki obejrzeć rytuał sprzed wieków. Ośmiu kapelanów wprawia w 
ruch wahadło z ogromną kadzielnicą – botafumeiro. Szybuje ona niemal pod samo sklepienie, wypełniając 
wnętrze niezwykłą wonią. Niemniej mistyczne doznania czekają na świeżym powietrzu. Wystarczy wejść na dach 
katedry i z wysoka chłonąć obrazy i dźwięki miasta, które zostało w dole, aby poczuć się całkiem dosłownie bliżej 
nieba. 
 Dzisiejsze Santiago to również stutysięczne miasto studenckie. Starówka pełna jest młodych ludzi, 
zatłoczonych kafejek i barów tapas. Przez wesoły gwar przebija się co pewien czas bicie dzwonów kościelnych z 
katedry i wielu innych kościołów znajdujących się na terenie miasta, a świecka i religijna tożsamość Santiago 
harmonijnie się przenikają.  
 W planach mamy uczestniczyć we Mszy Świętej Pielgrzymów o 12.00 i z przewodnikiem zwiedzić katedrę 
i fragment starówki.  

Msza Święta - Katedra Santiago  
Lancz - Indywidualny  
Kolacja - Hotel Braga 



 

Dzień 3, 10 listopada 

BRAGA  
- BOM JESUS - 

GUIMARAES 
To będzie niezwykle pobożny dzień. Dotkniemy początków państwowości i chrześcijaństwa na ziemiach 
portugalskich.  



Bom Jesus do Monte (Dobry Jezus z Góry) to obok Fatimy jedno z największych i najczęściej odwiedzanych 
sanktuariów jakie spotkać można na terenie Portugalii. Znajduje się ono w północnej części kraju na 
malowniczym zalesionym wzgórzu (400 metrów n.p.m.), około 5 km od centrum Bragi w niewielkiej wiosce 
Tenões. Świątynia ta wzniesiona została w drugiej połowie XVIII wieku w miejscu niewielkiej kaplicy pod 
wezwaniem Świętego Krzyża. Głównym inicjatorem budowy sanktuarium był ówczesny arcybiskup Bragi - Dom 
Rodrigo de Moura Teles (1644-1728). Projektantem całego założenia zaś, został wybitny portugalski architekt 
Carlos Amarante (1748-1815). Serce całego założenia stanowi usytuowany na niezwykle malowniczym 
wzgórzu (Monte Espinho) monumentalny barokowy kościół Igreja Bom Jesus, do którego prowadzą przeszło 
100 metrowe monumentalne barokowo-rokokowe schody. Ich dolna część z licznymi kaplicami oraz fontanną 
Pięciu Ran Chrystusa tworzy niezwykle ciekawą Drogę Krzyżową. Idąc dalej natrafiamy na najciekawszą część 
podejścia symbolizującą pięć zmysłów człowieka (Escadaria dos Cinco Sentidos): wzroku, zapachu, słuchu, 
dotyku oraz smaku. Tutaj schody przybierają dwubiegunową postać, a ich białe ściany pięknie korespondują z 
bogatymi kamiennymi zdobieniami. Ponadto znajdują się tu liczne fontanny oraz rzeźby przedstawiające postaci 
biblijne i alegoryczne. Ostatnia, najwyższa część podejścia to symbole trzech cnót (Escadaria das Tres 
Virtudes): Wiary, Nadziei oraz Miłości. Będąc już na samej górze warto zwrócić uwagę na znajdujące się przed 
kościołem osiem figur przedstawiających m in. Piłata i Heroda oraz ludzi, którzy potępili Chrystusa. Na szczyt 
wzgórza można dostać się także zbudowaną w 1882 roku kolejką linowo-szynową (jest to najstarsza tego typu 
konstrukcja na Półwyspie Iberyjskim). Większość wiernych jednak w ramach pokuty pokonuje całą drogę na 
kolanach. Sanktuarium wraz z prowadzącymi do niego schodami symbolizuje duchową wędrówkę do nieba i 
stanowi religijny symbol Portugalii. 

Msza Święta: Bom Jesus lub Braga  
Lancz: Indywidualnie (ten punkt programu może się zmienić) 
Degustacja wina: Quinta da Pacheca 
Kolacja: Hotel Fatima (ten punkt programu może się zmienić) 



Dzień 4, 11 listopada 

BATALHA  
- ALCOBACA - 

NAZARE 
Batalha to niewielkie miasto w zachodniej Portugalii, położone około 10 km w kierunku południowym od 
Leiri. Tym co przyciąga tu rzesze turystów jest usytuowany w samym sercu miasta monumentalny 
Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej (Mosteiro de Santa Maria da Vitória). Świątynia ta uważana jest za 
jeden z najwspanialszych i najznamienitszych zabytków w Portugalii oraz jedno z najwybitniejszych dzieł 



gotyckiej architektury sakralnej w Europie. Budowa klasztoru rozpoczęta została pod koniec XIV wieku z 
polecenia ówczesnego króla Portugalii - Jana I Dobrego zwanego także Wielkim (1357-1433), w podzięce 
za nieoczekiwane zwycięstwo nad Kastylijczykami w słynnej bitwie pod Aljubarrotą, która stoczona 
została w 1385 roku. Triumf ten umocnił także na kolejne wieki niepodległość Portugalii. W początkowym 
etapie budowy nad głównym projektem świątyni pracował portugalski architekt Alfonso Domingues, w 
kolejnych latach zaś budową kierował sprowadzony z Anglii wybitny architekt David Huguet. To właśnie 
wtedy powstały najważniejsze elementy całego założenia. Mimo że budowa klasztoru ciągnęła się przez 
blisko 150 lat to nie udało się w pełni zakończyć całego projektu. Nie zmienia to jednak faktu, że cały 
olbrzymi kompleks stanowi doskonałe połączenie angielskiej architektury gotyckiej z licznymi elementami 
stylu manuelińskiego charakteryzującego się bogatą dekoracją z motywami czerpanymi z żeglarstwa oraz 
morskiej flory i fauny. Pod koniec XIV wieku klasztor przekazany został ojcom dominikanom, którzy 
przebywali tu aż do 1834 roku, kiedy to nastąpiła kasata zakonu. Na początku XIX wieku klasztor został 
najechany i częściowo zniszczony przez wojska napoleońskie.

W skład całego kompleksu klasztornego wchodzą m in. wybudowana w stylu płomienistego gotyku 
trójnawowa bazylika, Kaplica Fundatora (Capela do Fundador) z grobowcem Jana I i jego żony, Sala 
Kapituły, refektarz (obecnie siedziba Muzeum Wojskowego), bogato zdobione Krużganki oraz królewski 
panteon Edwarda I zwany Niedokończonymi Kaplicami (Capelas Imperfeitas), którego budowę nakazał 
król Duarte, a wykonawcą zaś został David Hugenot. W 1968 roku przy południowej fasadzie świątyni 
ustawiono pomnik słynnego portugalskiego rycerza Noniusza (Nuno) Alvaresa Pereiry (1360-1431). W 
1983 roku Klasztor w Batalha wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Alcobaca to miasto jak wiele innych w Portugalii, jest jednak jeden zabytek, który ściąga tu masę 
turystów. Najważniejszym bowiem obiektem jest imponujące opactwo Santa Maria de Alcobaça, 
zbudowane przez zakon Cystersów. Alcobaca to miasto jak wiele innych w Portugalii, jest jednak jeden 
zabytek, który ściąga tu masę turystów. Najważniejszym bowiem obiektem jest imponujące opactwo Santa 
Maria de Alcobaça, zbudowane przez zakon Cystersów.  Klasztor jest jednym z najstarszych zabytków 
gotyckich w Portugalii i szczyci się największym gotyckim kościołem w kraju. Opactwo założono w 1153r. 
w związku z przybyciem do Portugalii w 1138r. zakonu cystersów. Jest on także dziękczynieniem za 



zwycięską bitwę i zdobycie mauretańskiej twierdzy Santarém. Kościół wzorowany był na świątyni we 
francuskim Clairvaux. Cystersi w milczeniu oddalwali się pracy i modlitwie, stosując regułę św. Bernarda, 
nakazującą odrzucenie zbytku, przywilejów i ostentacji.Budowę zespołu zakończono w 1223r., niemniej 
póżniej przez sześć stuleci następowała rozbudowa klasztoru. Budowla wpisana jest na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. o przekroczeniu progu kościoła oczom ukazuje się niesamowite, wnętrze i 
strzeliste kolumny niczym do nieba (106 m długości i 20 m wysokości, licząc od wewnątrz). To największa 
świątynia w Portugalii. Dominuje tu prostota i czysta forma. Na głównym ołtarzu jest tylko jeden krucyfiks i 
posąg Chrystusa. 

Największą atrakcją są przepięknie rzeźbione grobowce króla Pedro I i Ines de Castro, tragicznej pary 
kochanków sprzed wieków. Wykute w wapieniu nagrobki, umieszczone po przeciwnych stronach 
transeptu, to mistrzowska klasa rzeźb i fryzów dobrana odpowiednio do tragicznej historii zakochanej pary.

Nazaré jest niewielkim rybackim 
miasteczkiem leżącym w środkowej 
Portugalii obmywanym przez błękitne 
wody oceanu, z długimi piaszczystymi 
plażami, gdzie bez problemu znaleźć 
można kawałki bezludnych plaż tylko 
siebie, a gdzie do dziś zachowały się 
tradycje związane z połowem ryb. 

Jak podaje miejscowa legenda nazwa 
wioski pochodzi od figury Matki Boskiej, 
którą do miasta w IV wieku przywiózł 
pewien mnich. Dziś Nazaré przyciąga nie 
tylko swoją tradycją i urokiem, ale 
również doskonałymi plażami i klimatem 
leniwej, rybackiej wioski, gdzie turystyka 
nie daje się tak bardzo we znaki. 

Nazaré leży między skalistym Cabo 
Carvoeiro i Cabo Mondego, około dwóch godzin jazdy autobusem z Lizbony. Miasteczko te ma ledwie 85 km i 
składa się z trzech części - Praia wzdłuż plaży, Sítio, starej wioski położonej na klifie oraz Pederneiry, która to 
część ulokowana jest na wzgórzu otaczającym wioskę.Urokiem Nazaré jest to, że do dnia dzisiejszego można 

tam spotkać rybaków w kraciastych koszulach i kobiety 
noszące siedem spódnic jednocześnie, które oporządzają 
ryby z porannych połowów, jak i sprzedają suszone ryby i 
owoce morze. Z ubiorem rybaków i ich żon wiąże się 
zwyczaj, który mówi, że żony rybaków miały nakładać 
codziennie kolejną spódnicę, aż do momentu, kiedy kuter 
ich męża pojawi się na horyzoncie. Na głównej plaży Nazaré 
jest wydzielone specjalne miejsce, gdzie porozkładane są 
siatki, na których suszą się ryby, a wcześnie rano odbywa się 
tam targ, gdzie można kupić świeże ryby i owoce morze. 
Nazaré to też charakterystyczne białe, niskie domki z 
ceglastymi dachami, które wznoszą się na ulicach 
opadających ku plaży. Warto również odwiedzić w wiosce 
port rybacki, gdzie możemy zobaczyć rybaków podczas 
codziennej pracy, a także ścianę na której swój ślad 
zostawiły załogi statków chyba z całego świata 

Msza Święta: Fatima,
Lancz: Nazare - indywidualnie
Kolacja: Hotel Fatima 



Dzień 5, 12 listopada 

DZIEŃ FATIMSKI 

Papież Franciszek Przypomniał w Fatimie: mamy Matkę!
Liczę, że każdy doświadczy jej bliskości podczas pobytu w Fatimie. 

Do południa chcemy odwiedzić Muzeum Sanktuarium w Fatimie, zwiedzić obie bazyliki i odwiedzić 
Valinhos i Aljustrel - wioski dzieci z Fatimy. Po obiedzie dla chętnych droga krzyżowa w miejscach 
objawień. 

Msza Święta: Fatima
Lancz: Hotel Estrela Fatima
Kolacja: Hotel Fatima 



Dzień 6, 13 listopada 

COIMBRA 
Miasto założyli Rzymianie i nazwali je Eminium. Pozostawało jednak w cieniu sąsiedniej osady o nazwie 
Conimbriga i to właśnie od niej, dużo później, wzięło swoją nazwę – Coimbra.Coimbra jest trzecim co do wielkości 
miastem w Portugalii, dawną stolicą państwa, miejscem narodzin sześciu królów Portugalii a obecnie miastem 
studenckim z najstarszym Uniwersytetem w kraju. Miasto położone jest nad rzeką Mondego zwaną Rzeką Poetów.

Coimbra podzielona jest na Dolne i Górne Miasto. Do 
Uniwersytetu na szczycie wzgórza wiedzie labirynt 
stromych uliczek i kamiennych schodków. Klasyczna 
droga do uczelni wiedzie katorżniczymi chodami – 
Quebra-Costas – do których dociera się przez Arco de 
Almedina łuk nad schodami, starą bramą mauretańską. 
Zaraz za nią znajdują się repúblicas, czyli kwatery 
studentów istniejące tam od czasu średniowiecza. W 
Górnym Mieście między zabudowania uniwersyteckie 
wciśnięto dwa kościoły: Sé Nova (Nowa Katedra) i Sao 
Salvador.

Jednak najciekawsza jest katedra Sé Velha zwana Starą 
Katedrą.Przepiękna, stonowana budowla ma romańskie 
korzenie, pochodzi z 1140 roku i jako taka jest 
najstarszym kościołem katedralnym w Portugalii. Surowy 
charakter zawdzięcza dwóm francuskim budowniczym. 

Kamienne wnetrze bez ozdób urozmaicają XVI-wieczne sewilskie kafle, a ponad transeptem łuki w stylu mudejar. 
Najważniejszy w wystroju jest ołtarz w stylu gotyku płomienistego, bardzo bogato rzeźbiony i niezwykle barwny. Po 
prawej stronie w kaplicy – Capela do Sacramento – znajdują się renesansowe rzeźby przedstawiające Chrystusa z 
uczniami, czterech Ewangelistów oraz Madonnę z Dzieciątkiem. Na prawo od nawy znajdują się usytuowane 
wyżej niż kościół XIII-wieczne, piękne krużganki, z których rozciągają sie piękne widoki na uniwersytecki 
kompleks. Fado z Coimbry jest znane w całej Portugalii. Fado mogą śpiewać jedynie mężczyźni i tylko ci, którzy 
zostali uprawnieni przez specjalne studenckie gremium złożone na ogół z veteranos z Dux Veteranum na czele, 
który jest najstarszym studentem na uniwersytecie, studiującym kilkanaście – nawet do 20 – lat. W czasie majowej 
fiesty najwybitniejsi śpiewacy fado prezentują się na schodach starej, średniowiecznej katedry. W majowy wieczór 
już od późnego popołudnia niewielki plac wokół katedry Se Velha zapełniają ludzie. Schody katedry są oblegane 
przez studentów najstarszych lat. Tylko oni są do tego uprawnieni. Wieczorem wszystkie uliczki biegnące w 
kierunku placu katedralnego są szczelnie zapełnione widzami – to głównie studenci i ich rodziny, mieszkańcy 
Coimbry, turyści. Śpiewanie rozpoczyna się o 12 w nocy i trwa około dwóch godzin.

Msza Święta: Fatima
Lancz: Coimbra Quinta do Encontro
Degustacja: Quinta do Encontro
Kolacja: Hotel Fatima 



Dzień 7, 14 listopada 

TOMAR  
SANTAREM 

Tomar to niewielkie miasto położone niespełna 40 km od Fatimy. Znajduje się tu Convento de Cristo (Klasztor 
Rycerzy Chrystusa) wzniesiony przez wielkiego mistrza Gualdima Paisa w 1162 roku na ziemi podarowanej 
Templariuszom przez króla Alfonsa I Zdobywcę. Wielki zachwyt budzi dobrze zachowana Chalora – bogato 

zdobiony romański kościół w kształcie rotundy. 
Ośmioboczny ołtarz znajduje się w centralnej 
części budowli. Podobnie, jak w bazylice Grobu 
Chrystusowego w Jerozolimie. 

Klasztor był siedzibą Templariuszy do 1314 roku, 
kiedy to papież Klemens V rozwiązał zakon. 
Jednak cztery lata później portugalski król 
Dionizy I odtworzył zakon pod nową nazwą 
Zakon Rycerzy Chrystusa. W 1417 roku wielkim 
mistrzem Zakonu został Henryk Żeglarz, z 
którego inicjatywy podjęto wiele wypraw 
żeglarskich. Największy rozkwit Klasztoru 
nastąpił właśnie w czasach wypraw kolonialnych 
w XV i XVI wieku. Został wtedy znacznie 
rozbudowany, powstały przepiękne krużganki, 
bogato zdobione fasady i okna. 

W 1983 roku obiekt został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO 

Santarem - miasto z cudem 
Pewna kobieta udała się do wróżki z prośbą o „lekarstwo" na mężowską niewierność. Jako zapłaty za „cudowny" 
specyfik wróżbitka zażądała poświęconej Hostii, którą zamierzała sprofanować w satanistycznym rytuale. 
Zdesperowana kobieta poszła do pobliskiego kościoła św. Szczepana i, symulując chorobę, nakłoniła księdza do 
udzielenia Sakramentu. Podaną jej Hostię schowała pod chustę na głowie. Gdy kobieta wyszła z kościoła … i tutaj 
postawimy kropkę.  

Aveiro portugalska Wenecja 
jedną z głównych atrakcji miasta jest z pewnością rejs po kanałach barwnie pomalowaną moliceiros. Ta tradycyjna 
płaskodenna łódź, przypominająca swoim kształtem gondolę, służyła dawniej do zbierania wodorostów. Zbiory 
wykorzystywano do nawożenia okolicznych terenów do czasu, gdy zaczęto stosować nowoczesne środki 
chemiczne. Wtedy to zrodził się pomysł, aby pływające po kanałach moliceiros były atrakcyjnym sposobem 
zwiedzania miasta

Msza Święta: Fatima 
Lancz: Zupa cud - Zupa z kamienia :) 
Kolacja: Hotel Fatima 



Dzień 8, 15 listopada 

CALDAS RIANHA - 
OBIDOS - LIZBONA 

Kolejny symbol Portugalii to płytki ceramiczne AZULEJOS jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie odwiedzimy miejsce gdzie 
produkuje się „portugalskie złoto” tego dnia udajemy się w stronę Lizbony na naszej trasie będzie Obidos, to maleńkie, 
zwarte miasteczko, które zachwyca od pierwszego kroku po przekroczeniu murów. Uliczki skąpane w kwiatach, budynki 
pomalowane w kolorach żółtym, niebieskim i białym, sklepiki, restauracje, kościoły i zamek – czego więcej potrzeba? 
Miasteczko Óbidos znajduje się na północ od Lizbony, w regionie Leiria. Położone jest na wzgórzu i zamknięte w obrębie 
murów XVI wieku. Najlepiej zostawić samochód na dole pod murami i do samego miasteczka udać sie piechotą, to zaledwie 
kilka minut.Do miasta można dostać się przez południową bramę Porta da Vila (datowaną na 1380 rok). Jest ona wyłożona 
imponującymi XVIII-wiecznymi niebieskimi płytkami azulejos Sama brama odgrywa ważną rolę podczas 2-tygodniowych 
wielkanocnych procesji przy świecach, uważanych za najbardziej widowiskowe w Portugalii.Początki Óbidos są datowane 

na rok 308 p.n.e., kiedy to zostało założone przez Celtów. Otaczające miasto mury 
również są w znakomitym stanie, można na nie wejść by podziwiać panoramę okolicy - 
mury nie są zabezpieczone, proszę uważać! Na kilku fragmentach murów obronnych 
widzimy metalowe elementy służące do cumowania okrętów. Obecnie Óbidos leży w 
odległości kilku kilometrów od brzegu oceanu, ale przed wiekami stykało się z jego 
falami. Óbidos liczy nieco ponad 6 tysięcy mieszkańców, ale rozbudowuje się jedynie na 
obszarze podgrodzia. Część okolona średniowiecznymi murami już dawno wpisana 
została na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i wszystko, co się tam dzieje, 
obwarowano srogimi rygorami. Większości obiektów w ogóle nie można rekonstruować, 
zabroniono wszelkich dobudówek i używania asfaltu. Nie ma neonów, satelitarnych 
anten i wielkich reklam. Następnie Quinta do Gradil to stały punkt w drodze do Lizbony. 

Msza Święta: Fatima 
Lancz: Quinta do Gradil 
Kolacja: Hotel Tryp, Costa da Caparica 



Dzień 9, 16 listopada 

LIZBONA  
Stolica Portugalii to miasto magiczne, 
niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. Lizbona 

łączy w sobie 
przeszłość 
wielkiego 
imperium z 
teraźniejszością 
życia 
codziennego 
Portugalczyków 
i przyszłością 
kraju o pięknych 

marzeniach. Lizbona jest miastem, w którym 
doświadczymy mozaiki smaków, kolorów, ludzi i 
kultur. Jedyne takie miasto, które pamiętając o swojej 
świetności, cały czas w sposób nienachalny kusi nas 
nowym, innym, ciekawym. Zwiedzanie Lizbony może 
być świetnym przeżyciem, które pozwoli odkryć jej 
uroki, a jednocześnie poznać, jak zróżnicowanym 
krajem jest Portugalia i jak cudowni są Portugalczycy. 
Dużo można by napisać na temat tego, jaka jest 
Lizbona. Najlepiej jednak doświadczyć jej 
samodzielnie i samemu wyrobić sobie opinie o niej.

Trasa zwiedzania jest w przygotowaniu. Najprawdopodobniej będzie przebiegać następująco: Cristo Rei, 
Narodowe Sanktuarium Chrystusa Króla; Belem, Dzielnica tak naprawdę nazywa się Santa Maria de Belem; 
Museu de Marinha (muzum poświecone odkryciom i wyprawom morskim); Klasztor Hieronimitów - zwiedzimy 
kościoł Przerwa na kawę i ciastko; S. Antonio Lisboa, dom świętego Antoniego; Katedra, miejsce chrztu św. 
Antoniego; Alfama - najstarsze uliczki lizbony; Kościół św. Dominika Przerwa na Ginginja przy teatrze,  
na zakończenie Różowa Ulica :)  
 

Msza Święta Cristo Rei lub St Antonio Lisboa,  
Lancz: indywidualnie  
Kolacja: Hotel Tryp Lisboa Mar

  



Dzień 10, 17 listopada 

LISBONA EXPO 
EXPO czyli Park Narodów mieści się w północno-wschodniej części Lizbony i jest to architektoniczna wizytówka 
Lizbony odwiedzana przez każdego miłośnika architektury współczesnej, lecz nie tylko. Park Narodów odwiedzają 
równie chętnie zarówno turyści, a to za sprawą m.in. oceanarium lizbońskiego lub kolejki linowej, czyli 
popularnej Teleférico, jak i rodziny z dziećmi oraz mieszkańcy Lizbony, czy to za sprawą Centrum Handlowego 
Vasco da Gama, czy za sprawą rozległych terenów rekreacyjnych, które tworzą liczne ogrody i deptaki. Z tego 
miejsca też już przysłowiowy “rzut beretem” to jednej z największych atrakcji nie tylko Parku Narodów, ale i całej 
Lizbony, czyli oceanarium w Lizbonie. Jest ono opisywane w każdym przewodniku po Lizbonie, często pojawi się 
TOP atrakcji turystycznych Lizbony.  

Projekt oceanarium w Lizbonie jest autorstwa Petera Chermayeff z firmy Peter Chermayeff LLC przy współudziale 
Cambridge Seven Associates. Oceanarium 
w Parku Narodów składa się z głównego 
zbiornika o pojemności ponad 5000000 
litrów wody, w którym zobaczymy różnego 
rodzaje przedstawicieli flory i fauny oceanu 
światowego. Pływają tam m.in. rekiny, 
płaszczki rekiny młoty, barakudy, 
samogłowy lub tuńczyki oraz mureny. 
Zbiornik główny jest otoczony przez cztery 
dwukondygnacyjne wystawy poświęcone 
czterem oceanom na świecie – zobaczymy 
tam przykłady gatunków charakterystyczne 
dla Oceanu Atlantyckiego, Spokojnego, 
Indyjskiego oraz Arktycznego. Często 
największą atrakcją są wydry, które 
przyciągają tłumy swoją zabawą w wodzie, 
a które oglądać możemy zarówno znad 
lustra wody, jak i spod wody. 

Gdy wyjdziemy z oceanarium, to warto udać się w kierunku nadbrzeża, gdzie znajduje się stacja początkowa/
końcowa kolejki linowej w Parku Narodów, czyli lizbońskiego Teleférico. Łączna długość trasy wynosi 1230 
metrów w jedną stronę, a maksymalna prędkość to 4 m/s. Czas przejazdu kolejką w zależności od prędkości 
wynosi od 8 do 12 minut, przy czym średni czas przejazdu to ok 9 minut. Kolejka wozi pasażerów ponad 20 
metrów nad ziemią.  

Te atrakcje kończą nasz pobyt w Lizbonie. Z Parku Expo udajemy się na lotnisko i wracamy do domu :) 
Proszę się nie spóźnić ! 

Msza Święta: Cristo Rei lub St Antonio Lisboa 
Lancz: Expo  

@ 

Do przygotowania wykorzystałem materiały dostępne w internecie, w serwisach bezmapy.pl 
infolizbona.pl i inne.



Koszty 

Przelot + koszty serwisu w Portugalii 970 € - osoba w pokoju dwuosobowym,  
dopłata do pokoju jednoosobowego 270 € 

Cena obejmuje, transfery, hotel z wyżywienie wg programu: śniadania, kolacje, lancz w wybrane dni, bilety 
wstępów do zwiedzanych obiektów wg programu, usługę przewodnika w języku polskim z licencją do 
oprowadzania w obiektach UNESCO, usługę przewodnika lokalnego w Santiago ES, Aveiro gondole, opłaty 
drogowe, napiwki dla obsługi kelnerskiej, kierowców, przewodników, koszty degustacji w winnicach wg programu.  

Cena nie obejmuje, indywidualnych zamówień gości, usług mini bar, dodatkowo płatnych usług room service.

Data Zwiedzanie Serwis religijny Hotel Wyżywienie Degustacja 

8.11.2019 Porto Msza Święta, Porto 
Braga 
VG Braga 4 •••• 
lub Mercure 4 ••••

Lancz, Porto  
Kolacja, Braga Porto 

9.11.2019 Santiago de 
Compostela, ES

Msza Święta,  
Katedra Santiago

Braga 
VG Braga 4 •••• 
lub Mercure 4 ••••

Śniadanie, Braga hotel 
Kolacja, Braga hotel

10.11.2019
Braga, Bom 
Jesus, Gumarais, 
Sameiro

Masza Święta  
Bom Jesus,  
21.30 Różaniec 
Fatima

Fatima 
Estrela Fatima  
4 ••••

Śniadanie, Braga hotel 
Kolacja, Fatima hotel

Q u i n t a d a 
Pacheca

11.11.2019 
Batalha, 
Alcobaca, Nazare 
szlak UNESCO

Msza Święta Fatima 
21.30 Różaniec 
Fatima

Fatima 
Estrela Fatima  
4 ••••

Śniadanie Fatima Hotel 
Kolacja Fatima Hotel

12.11.2019
Sanktuarium 
Fatima 

Msza Święta Fatima 
Droga Krzyżowa 
21.30 Różaniec 
Fatima

Fatima 
Estrela Fatima  
4 ••••

Śniadanie Fatima Hotel 
Lancz Fatima Hotel 
Kolacja Fatima Hotel

13.11.2019 Coimbra

Msza Święta Fatima 
Odwiedziny sióstr 
Karmelitanek 
Coimbra 
21.30 Różaniec 
Fatima

Fatima 
Estrela Fatima  
4 ••••

Śniadanie Fatima Hotel 
Lancz Quinta do 
Encontro 
Kolacja Fatima Hotel

Q u i n t a d o 
Encontro

14.11.2019
Tomar 
Convento de 
Christo

Msza Święta Fatima 
21.30 Różaniec 
Fatima

Fatima 
Estrela Fatima  
4 ••••

Śniadanie Fatima Hotel 
Lancz: Zupa z Kamienia 
Kolacja Fatima Hotel

15.112019 Obidos - Lizbona Msza Święta Fatima

Costa da Caparica 
TRYP Lisboa 
Caparica Mar  
4 ••••

Śniadanie Fatima Hotel 
Lancz: Quinta do Gradil 
Kolacja Fatima Hotel

Q u i n t a d o 
Gradil

16.11.2019 Lisbona Msza Święta Cristo 
Rei lub s. Antonio

Costa da Caparica 
TRYP Lisboa 
Caparica Mar  
4 ••••

Śniadanie TRYP hotel 
Kolacja TRYP hotel Ginginja

17.11.2019 Lisbona - Expo Msza Święta Cristo 
Rei lub s. Antonio

Śniadanie TRYP hotel 
Lancz Expo


