
                                                                                   K. Orłowski, V. Wojeńska 

05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
Pielgrzymka do FATIMY i  SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 
 

8 dni  

  
LIZBONA –  FATIMA - COIMBRA – PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA –  BATALHA - 

ALCOBACA – NAZARE  
 
1 DZIEŃ: WARSZAWA – LIZBONA – FATIMA 
 
Zbiórka uczestników w hali odlotów portu lotniczego Warszawa Okęcie. - Msza Św. Wylot do Lizbony. Transfer z Lizbony do 
Fatimy. Zakwaterowanie w hotelu w Fatimie. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
2 DZIEŃ: FATIMA – ALJUSTREL – VALINHOS – Msza Św. 
 
Śniadanie. Zwiedzanie Sanktuarium: Capelinha – kaplica stojąca w miejscu objawień Matki Bożej małym pastuszkom: Łucji, 
Franciszkowi i Hiacyncie; Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Uczestnictwo w drodze 
krzyżowej, prowadzącej do wioski Valinhos – miejsca objawień Anioła Portugalii oraz do wioski Aljustrel, gdzie znajdują się 
domy rodzinne Franciszka  
i Łucji. Zwiedzanie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
3 DZIEŃ: FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARE - Msza Św. 
 
Śniadanie. Zwiedzanie zespołu klasztornego Matki Boskiej Zwycięskiej w miejscowości Batalha – wspaniały przykład późnego 
gotyku portugalskiego, z grobowcami władców portugalskich, wpisany na światową listę UNESCO. Przejazd do Alcobaça, 
gdzie znajduje się gotycki klasztor cystersów, z grobowcami bohaterów romantycznej legendy – króla Pedro Okrutnego i jego 
potajemnie poślubionej małżonki Ines de Castro. Po południu wyjazd nad Atlantyk do Nazare - dawnej uroczej wioski rybackiej 
i starego sanktuarium maryjnego, dziś najbardziej znanego kurortu w tej części wybrzeża. Odpoczynek na malowniczej plaży. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
4 DZIEŃ: FATIMA – TOMAR – COIMBRA - Msza Św. 
 

Śniadanie. Msza święta w języku polskim w Kaplicy objawień w Fatimie o godz.: 6:30 (czas trwanie 30 minut). Powrót do 

hotelu na śniadanie. Wyjazd do Zamku Rycerzy (dawni Templariusze) w Tomar. Zwiedzanie imponującego rozmiarami 

klasztoru templariuszy w Tomar. Przejazd do Coimbry - historycznej stolicy Portugalii, z założonym w 1290 r. uniwersytetem, 

ze słynną barokową Biblioteką Joanina. Wizyta na dziedzińcu uniwersytetu. Panoramiczne zwiedzanie miasta, przejście 

promenadą starówki do autokaru. Powrót do hotelu w Fatimie w godzinach wieczornych. Obiadokolacja. Udział w wieczornej 

procesji światła (godz.: 21:30). Nocleg. 
 
 

5 DZIEŃ: FATIMA – PORTO – BRAGA – SANTIAGO DE COMPOSTELA - Msza Św. 
 

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Santiago de Compostela. Przejazd do Porto – największego miasta w północnej Portugalii, 
sięgającego korzeniami czasów rzymskich, malowniczo zlokalizowanego na zboczach wzgórz otulających ujście „Złotej Rzeki” 
Douro do oceanu. Zwiedzanie zarówno nowoczesnej części miasta, jak również starszej zabytkowej, z przepięknym, gotyckim 
kościołem św. Franciszka. Podziwianie widoków miasta w czasie rejsu po „Złotej Rzece”. Następnie krótki objazd miasta 
autokarem i zwiedzanie fabryki Wina Porto z degustacją. Zwiedzanie Bragi – głównego ośrodka religijnego kraju i siedziby 
arcybiskupów: ratusz, katedra. Obiadokolacja  
i nocleg w okolicach Santiago de Compostela. 
 

6 DZIEŃ: SANTIAGO DE COMPOSTELA – LIZBONA - Msza Św. 
 

Śniadanie. Zwiedzanie Bazyliki Świętego Jakuba Apostoła – trzeciego, pod względem ważności po Jerozolimie i Rzymie, 
miejsca pielgrzymkowego w świecie chrześcijańskim. Przejazd w kierunku Lizbony. W drodze - Cabo da Roca – najdalej 
wysunięty na Zachód punkt Europy. Jest to skalisty przylądek z latarnią morską na opadającej pionowo w wodę 140 metrowej 
skali, z którego roztacza się przepiękny widok na bezkresny ocean. Przejazd do hotelu w Estoril. Obiadokolacja i nocleg.  
 



7 DZIEŃ: LIZBONA - Msza Św. 
 

Śniadanie. Msza święta w kościele Igreja de St. Antonio (urodził się tu św. Antoni). Pasteis de Belém - kawa i ciastka w 
słynnej historycznej restauracji w Lizbonie. City Tour - zwiedzanie zabytkowych miejsc miasta takich jak: kościół św. 
Antoniego, monumentalna dzielnica Lizbony  
- gdzie zabytki są jak otwarta księga historii tego kraju, gdzie zakony odegrały ważną rolę – wieża Belem, Pomnik 
Odkrywców. Przejazd na wzgórze ze Statuą Chrystusa Króla, stamtąd widok na słynny most Vasco da Gama. Następnie - 
największy symbol potęgi Portugalii z XVI w. – Klasztor Hieronimitów z zew. wybudowany w stylu manuelińskim. Przejazd 
przez historyczną część miasta Baixa.  Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
8 DZIEŃ: LIZBONA – WARSZAWA 
Śniadanie. Transfer na lotnisko w Lizbonie. Wylot do Polski. 

 
Cena: 3750 zł/os 

+ 150 euro/os – grupa min. 40 os płacących 
Koszty realizacji programu: msze św, bilety wstępu, przewodnicy lokalni, rejs statkiem. 

 
ZALICZKA 750zł/ osoba  

CENA ZAWIERA:  

• Przelot samolotem 

• Transport komfortowym autobusem 

• 7 noclegów – Hotele 3*** i 4**** w pok. 2-os.  

• śniadania, obiadokolacje 

• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż 10 000 EURO 

• Opieka duchowa Kapłana 

• Przewodnik z jęz. polskim 

 
 

CENA NIE ZAWERA:

• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 200 zł/ os  

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych 
 

Hotel w Fatimie znajduje się 10 min pieszo od Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej! 
 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN KOLEJNOŚCI ZWIEDZANIA. 

 
 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 

 
Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce szkolnej dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę 
musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody 
przedstawiciela ustawowego małoletniego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona 
poprzez złożenie podpisu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub 
zawierać się w oddzielnym oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, 
postanowieniami Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi 
przez Organizatora. Uczestnik imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio 
od Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki 
znajdują się także na stronie internetowej Organizatora www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat 
urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w 
portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 
20 dni przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do 
niezwłocznego poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację 
podwyższenia ceny. 

Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi 
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez małoletniego. 

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez 
pełnomocnika, listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

http://www.word.travel.pl/


W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator 
ma prawo zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia 
na rzecz Klienta. 

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które 
wyglądają następująco: 
- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 
- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 
- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

 Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu 
wycieczki, z której Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych  
w indywidualnym przypadku okaże się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami 
poniesionymi przez Organizatora, Organizator w terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu 
różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy lub na wskazany przez Klienta numer 
rachunku bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy turystycznej przekroczą 
wpłaconą przez Klienta zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części poniesionych 
przez Organizatora kosztów. 


