
                                                   

Pielgrzymka na kra ńce Europy:  21-30. 07. 2015 
Fatima - Santiago de Compostela - szlakiem św. Teresy z Avili  

> 10 dni pielgrzymki – 9 noclegów < 
 

Dzień 1 – 21.07 – wtorek  > wylot z Polski – przelot do Lizbony  
Dojazd na lotnisko Okęcie, odprawa bagażowo-biletowo-paszportowa. Msza św. na lotnisku. 
Wylot z Warszawy 10:25, przylot via Frankfurt do Lizbony 15:00.  
Zwiedzanie Lizbony. Nad Tybrem - Wieża Belem. Pomnik Odkrywców. Renesansowy klasztor 
Hieronimitów. Grobowce królewskie, odkrywców i artystów. > zakwaterowanie w hotelu, kolacja. 
Dzień 2 – 22.07 - środa  > Lizbona - Fatima  
Zwiedzanie stolicy Portugalii. Średniowieczna katedra Se, kościół-sanktuarium św. Antoniego 
Padewskiego - wzniesiony w miejscu jego urodzenia i domu rodzinnego. Msza św. Kościół 
dominikanów. Historyczne dzielnice Lizbony: Baixa, Rossio, starówka Alfama, panorama miasta. 
Przejazd do Fatimy. Udział w wieczornej procesji światła. > Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. 
Dzień 3 – 23.07 - czwartek > Fatima   
Poranna msza św. w Fatimie. Nawiedzenie i zwiedzanie sanktuarium maryjnego: Bazylika Matki 
Bożej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Capelinha - kaplica w miejscu objawień 
Matki Bożej pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Bazylika Trójcy Świętej. Pomnik Jana 
Pawła II. Kaplica Objawień, Muzeum Darów dla Matki Bożej Fatimskiej, Droga Krzyżowa. 
Aljustrel – wioska rodzinna Hiacynty, Franciszka i Łucji. Valinhos - miejsce objawień Anioła. 
Czas wolny. > Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. 
Dzień 4  - 24.07 - piątek  > z Fatimy do Porto  
Batalha – klasztor Matki Bożej Zwycięskiej – arcydzieło portugalskiego gotyku (na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO), grobowce portugalskich władców. 
Coimbra - dawna stolica Portugalii: Stara Katedra, Nowa Katedra, średniowieczny uniwersytet 
(najstarszy w Portugalii), historyczna starówka, nadbrzeże rzeki Mondego. 
Porto – drugie miasto Portugalii (na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO), położone 
malowniczo nad Atlantykiem i nad rzeką Douro. Zwiedzanie: katedra romańska, kościoły 
barokowe i rokokowe. Port, starówka Ribeira, historyczne mosty. Msza św. Villa Nova de Gaia, 
gdzie produkuje się słynne wino Porto. > Obiadokolacja i nocleg w Porto. 
Dzień 5 - 25.07 – sobota > z Porto do Santiago de Compostela  
Braga – „portugalski Rzym”. Zwiedzanie romańskiej katedry, grobowców, Pałacu Biskupiego, 
kościoła Santa Cruz, starówki. Msza św. 
Barokowe Sanktuarium Bom Jesus do Monte – Via Crucis (Droga Krzyżowa), Schody 5 
Zmysłów i Schody 3 Cnót Teologicznych. Kaplice tajemnic Kalwarii, fontanny. 
Przekroczenie granicy portugalsko-hiszpańskiej.  
Pontevedra – bazylika Santa Maria la Mayor z XVI w., klasztor zakonu św. Doroty - miejsce 
objawień fatimskich św. Łucji w 1925 i 1926 r.  
Przyjazd do Santiago de Compostela w odpust patrona św. Jakuba. Czas wolny,  
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 6 – 26.07 - niedziela >Santiago de Compostela   
Nawiedzenie i zwiedzanie słynnego sanktuarium św. Jakuba (Santiago), od średniowiecza 
najbardziej popularnego - obok Rzymu i Jerozolimy – centrum pielgrzymkowego Europy. 



Przejście końcowego fragmentu Camino de Santiago (Szlak Pielgrzymkowy) - od sanktuarium 
św. Łazarza do Bazyliki św. Jakuba. Nawiedzenie i zwiedzanie barokowej bazyliki katedralnej 
św. Jakuba: grób i relikwie Apostoła, Portyk Chwały, drzwi Roku Jubileuszowego. Msza św. 
Pielgrzymów. Historyczna starówka. Czas wolny. > Obiadokolacja i nocleg w Santiago. 
Dzień 7 – 27.07 - poniedziałek   > z Santiago de Compostela do Avili 
Salamanka - historyczne i kulturowe centrum od starożytności. Zwiedzanie Plaza Mayor, 
gmachu średniowiecznego uniwersytetu, romańskiej katedry. Msza św. 
Przejazd do Avili – miasto św. Teresy (gdzie przez lata żyła w klasztorze)  – wybitnej postaci 
chrześcijaństwa), której Rok Jubileuszu 500-lecia urodzin jest właśnie obchodzony, reformatorka 
zakonu karmelitańskiego, mistyczka, autorka dzieł religijnych i duchowych, Doktor Kościoła.  
Katedra gotycka, średniowieczne mury obronne. > Obiadokolacja i nocleg w rejonie Avili 
Dzień 8 - 28.07 - wtorek  > z Avili przez Toledo do Madrytu 
Zwiedzanie Avili – c.d. Poznanie duchowości św. Teresy. Msza św. 
Przejazd do Toledo – historyczne centrum życia duchowego Kościoła hiszpańskiego. Starówka 
przepełniona zabytkami architektury sakralnej (katedra Najw. Maryui Panny – siedziba 
prymasów Hiszpanii, z 22 kaplicami). Zydowskie synagogi. Twierdza Alcazar. Architektura 
miejska – pałace I kamienice. Miasto słynnych artystów sztuki religijnej. Zwiedzanie. Czas 
wolny. Przejazd do Madrytu. > Obiadokolacja i nocleg w Madrycie 
Dzień 9 – 29.07 - środa  > Madryt 
Zwiedzanie Madrytu. Plac Puerta del Sol. Plac Hiszpański. Muzeum malarstwa Prado. Pałac 
królewski, rezydencje.Kościół św. Izydora. Msza św. Czas wolny. > Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 10 – 30.07 czwartek > Madryt i powrót do Polski 
Poranek w Madrycie. > Wylot z Madrytu do Warszawy 12:45. Przylot do Warszawy 18:00. 
 

WARUNKI organizacyjno-programowe i podstawowe infor macje  
 
Koszt pielgrzymki: 1750 zł i 490 euro – gwarantowany i całkowity 
wpłata przy zapisie:                 1000 zł i 250 euro  - na konto lub w biurze „Egerii”, 
druga wpłata:                             750 zł i 200 euro  - na konto lub w biurze „Egerii” 
wpłata na miejscu u pilota w Portugalii – 40 euro  
Wpłaty:  
W biurze „Egeria”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 9 
Lub na konto Deutsche Bank > dopisek: „Fatima 2015”  
-  konto na wpłaty złotówkowe: 49 1910 1048 2303 0431 5791 0004  
- konto na wpłaty euro: 06 1910 1048 2303 0431 5791 0002 (kod SWIFT: DEUTPLPX) 
Koszt pielgrzymki obejmuje:  
Przeloty lotnicze Warszawa - Lizbona i Madryt - Warszawa. Hotele kat.***, pokoje 2 i 3 os. z 
łazienkami. Dwa posiłki dziennie - śniadanie i obiadokolacja. Przejazdy na trasie pielgrzymki w 
Portugalii i Hiszpanii. Wstępy i inne opłaty związane z programem. Przewodnik polski, 
przewodnicy lokalni. Ubezpieczenie turystyczne w okresie  pielgrzymki (KL, NNW, bagaż). 
Uwagi:   
* Dopłata na życzenie do pokoju jednoosobowego wynosi + 225 euro. 
* W programie także zwiedzanie innych sanktuariów, zabytków oraz dodatkowe atrakcje 
pielgrzymkowe, krajoznawcze i turystyczne. Kolejność realizacji programu może ulec 
modyfikacjom z powodu zewnętrznych okoliczności. 
* Przed pielgrzymką odbędzie w się spotkanie organizacyjno-informacyjne. 
* Możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych i kosztów rezygnacji. 
Dokumenty:   dowód osobisty lub paszport - ważne min. pół roku od rozpoczęcia pielgrzymki. 
Kontakt:  „Egeria - Pielgrzymki”, 20-109 Lublin, ul. Królews ka 9, tel. 510398373, 690298759 
                www.egeria.lublin.pl; pielgrzymki@e geria.lublin.pl 


