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Dzień 1 przelot do PORTO 14.10.2023  

Zbiórka na lotnisku  w Krakowie o godz. 8:45  Planowany 

wylot o godz. 10:45 Przesiadka w Wiedniu.  Przylot do Porto 

o godz. 15:35.     Po przylocie odbiór bagaży, przejazd do 

centrum miasta.  Objazd miasta ulokowanego u ujścia 

rzeki Duero. Podczas spaceru zobaczymy Torre de 

Clerigos, Avenida dos Aliados z ratuszem, stację kolejową 

Sao Bento ozdobioną obrazami wykonanymi z azulejos. 

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i 

nocleg.  

 

Dzień 2 Braga - Santiago de Compostela 15.10 

Po śniadaniu udamy się do Bragi, siedziby 

arcybiskupów Portugalii.  Nawiedzimy Sanktuarium 

Bom Jesus do Monte, położone malowniczo na zalesionym brzegu na wschód od Bragi . Msza 

święta. Przejazd do Santiago de Compostela, do którego od czasów średniowiecznych 

podążają rzesze pielgrzymów. Szlak św. Jakuba do dziś jest jednym z najbardziej uczęszczanych 

tras pielgrzymkowych. Nawiedzimy Katedrę, w której znajdują się relikwie Apostoła 

Jakuba, zobaczymy słynny Portyk Chwały. Spacer 

po Starym Mieście. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 

nocleg.  

 

Dzień 3  COIMBRA 16.10.2023  

Rano Msza święta, śniadanie. Przejazd do Coimbry. 

Zobaczymy Stare Miasto, Uniwersytet założony w 1290r. 

Starą Katedrę oraz kościół św. Krzyża. W klasztorze w 

Coimbrze Siostra Łucja spędziła ostatnie lata swojego 

życia. Msza święta. Przejazd do hotelu w Fatimie, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, udział w modlitwie 

różańcowej oraz procesji ze świecami. Nocleg 

 

Dzień 4 FATIMA 17.10.2023   

Śniadanie, Msza święta. Całodzienny pobyt w Sanktuarium Fatimskim. Spacer rozpoczniemy od ekspozycji 

„ Fatima, Światło, Pokój”, następnie wizyta w Bazylice Różańcowej, Bazylice Trójcy Przenajświętszej oraz 

Kaplicy Objawień. Po południu przejdziemy na Drogę Krzyżową i do wioski Aljustrel, w której znajdują się 

domy rodzinne św. Hiacynty, św. Franciszka oraz Łucji. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Wieczorem wyjście 

na różaniec i procesję ze świecami, nocleg.  

 

Dzień 5 BATALHA – NAZARE 18.10.2023   

Po śniadaniu i Mszy świętej przejazd do Nazare, jednego z najpiękniejszych miast na Wybrzeżu, nawiedzenie 

Sanktuarium Matki Bożej, spacer po kurorcie. Przejazd do Batalha.  Zwiedzanie dominikańskiego 

opactwa Santa Maria da Vittoria, arcydzieła portugalskiego gotyku. Zobaczymy m.in. krużganki 

królewskie, Niedokończoną Kaplicę,  panteon królewski z grobem Henryka Żeglarza.  . Wieczorem 

przejazd do Fatimy, obiadokolacja. Możliwość uczestniczenia w uroczystej procesji z lampionami 

i nabożeństwie różańcowym. Nocleg.  

 

http://www.avantitravel.pl/


B iuro Podróży AVANTI TRAVEL  

ul.29 L istopada 4b/3, 32-050 Skawina 

              NIP: 551-211-33-36 REGON 121309548 

www.avantitravel.pl  biuro@avantitravel.pl  

         Tel.  0048 12 276 01 18 

 
Dzień 6 Lizbona – Cabo da Roca 19.10.2023  

Śniadanie, Msza św. W Fatimie. Przejazd do Lizbony, 

stolicy Portugalii. Nawiedzimy kościół Św. Antoniego 

wybudowany na miejscu domu, w którym święty 

przyszedł na świat. Następnie dzielnica Belem: Torre de 

Belem, Pomnik Odkrywców, klasztor św. Hieronima.  

Następnie spacer rua Augusta, słynnym lizbońskim 

deptaku.  Przejazd na  Cabo da Roca, najdalej 

wysunięty na Zachód punkt Europy,  z którego roztacza 

się przepiękny widok na bezkresny ocean. Powrót do 

hotelu w Fatimie. Obiadokolacja, nocleg.  

 

 

Dzień 7 Santarem  - Tomar 20.10.2023 

Śniadanie i Msza św. w Fatimie. Przejazd do Santarem, miasta, z którym związana jest postać 

św. Ireny, a także historia cudu eucharystycznego jaki wydarzył się tutaj w  1247r. Nawiedzenie 

kościoła Cudu. Przejazd do Tomar, by zobaczyć słynny klasztor i  zamek templariuszy. 

Zwiedzanie z przewodnikiem okazałej XII-wiecznej budowli z charakterystycznymi detalami 

morskimi. Powrót do Fatimy. Czas wolny na indywidualną modlitwę i  możliwość uczestnictwa 

w wieczornym nabożeństwie różańcowym z  procesją. Kolacja i  nocleg. 

 

Dzień 8 Fatima – Porto -przelot do Polski 21.10.2023 

Śniadanie, Msza św. pożegnalna w Fatimie. Przejazd na lotnisko w Porto. Planowany wylot o godz.15:30 . 

Przesiadka w Wiedniu. Przylot do Krakowa o godz. 23:20  

 

Cena: 1950 zł + 430 € 

W CENIE: 

 

✓ Bilety lotnicze  ( mały bagaż podręczny 5 kg  i bagaż główny 20kg); 

✓ Transfery komfortowym autokarem; 

✓ Zakwaterowanie w hotelach 2*/3*  Pokoje 2 i 3 osobowe 

✓ Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje - wg programu. (napoje do obiadokolacji płatne indywidualnie przez 

każdego uczestnika ) 

✓ Opieka doświadczonego pilota; 

✓ Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA : koszty leczenie do 25000€ NNW do 15000zł, CP  

✓ Opłaty turystyczne: TFG i TP 

✓ Podatek VAT  

CENA NIE ZAWIERA – do zapłaty na miejscu:  

✓ bilety wstępu, opłaty za lokalnych przewodników i zestawy słuchawkowe - 60 Euro – wpłata u pilota grupy 

po przylocie do Lizbony.  

 

UWAGA:   

 

✓ w programie uwzględniono codzienne Msze święte  

✓ Istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży – cena w zależności od 

wybranego wariantu - informacja w biurze.  
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