
Pielgrzymka  
w 100 lecie Objawień Fatimskich 

 do Sanktuariów Maryjnych  Europy Zachodniej 

Fatima - Lourdes - Montserrat - La Salette 
Carcassonne -San Sebastian-Burgos -Santiago de Compostella - Porto 
Lizbona- Santarem -Batalha - Obidos- Alcobaca - Nazare -Salamanka 

Avila - El Eskorial - Madryt - Saragossa -Barcelona - Avignion -Ars 
 

Program autokarowy 16 - dniowy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Termin: 10-26.10.2017Cena: 3600 zł /os 

Program : 

1 dzieo- 10.10.2017 - wtorek 
Msza św. w kościele o godz. 14.00, wyjazd autokarem z Aleksandrowa Łódzkiego o godz. 15.00, przejazd przez 
Niemcy do Francji do La Salette. 

 
2 dzieo– 11.10.2017 - środa 
W godzinach południowych przyjedziemy do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w La Salette.Będziemy 
uczestniczyd we Mszy Świętej w Bazylice NMP. Razem z Ojcem Saletynem zwiedzimy Sanktuarium położone na 
wysokości 1800 m n.p.m. – zapoznamy się z historią miejsca, wysłuchamy Orędzia Matki Bożej skierowanego do 
dzieci. Po obiadokolacji weźmiemy udział w wieczornej liturgii i procesji ze świecami. Nocleg (1) w Domu 
Pielgrzyma w La Salette 
 
3 dzieo – 12.10.2017 - czwartek 
Po  porannej Mszy Świętej i śniadaniu wyjedziemy w drogę do Lourdes. W drodze do Sanktuarium zatrzymamy się 
na chwilę w słynnym Carcassonne – wspaniałym mieście z pełnymi fortyfikacjami. Pospacerujemy wąskimi 
uliczkami i poznamy tajniki skrywane w średniowiecznych murach. Do Sanktuarium w Lourdes dotrzemy w 
godzinach wieczornych. Po obiadokolacji udamy się na wieczorny Różaniec i procesję ze świecami w Sanktuarium. 
Nocleg (2) w Lourdes 
 
4 dzieo – 13.10.2017 - piątek 
Po śniadaniu i porannej Mszy Świętej cały dzieo spędzimy w Sanktuarium w Lourdes. W trakcie zwiedzania 
Sanktuarium zobaczymy wspaniałą Bazylikę, Grotę Massabielle, w której Matka Boża ukazywała się Św. 
Bernadecie, miejsce słynnych kąpieli lurdzkich, imponującą Bazylikę Piusa X, weźmiemy udział w Drodze Krzyżowej, 
a także przespacerujemy się ścieżką Bernadetty Soubirou. Po południu będziemy mieli czas na indywidulaną 
modlitwę w Sanktuarium. Obiadokolacja. Wieczorna procesja ze świecami. Nocleg (3) w Lourdes 
 
5 dzieo – 14.10.2017 - sobota 
Powczesnej Mszy Świętej w Sanktuarium i śniadaniu wyruszymy w drogę do Hiszpanii. Zatrzymamy się na chwilę w 
San Sebastian, które słynie ze wspaniałej zatoki w kształcie muszli św. Jakuba, po czym przejedziemy do Burgos – 
miasta ikony słynnego Cida, ale przede wszystkim zwiedzimy jedną z najpiękniejszych Katedr Hiszpanii.Na 
obiadokolację i nocleg przejedziemy do hotelu (4) w Burgos 
 



6 dzieo – 15.10.2017 - niedziela 
Po śniadaniu udamy się do Santiago de Compostella, związanego ze św. Jakubem. Do Katedry, gdzie spoczywa św. 
Jakub pielgrzymują miliony pielgrzymów pokonując trasę pielgrzymki na pieszo, rowerem czy konno. Po przybyciu 
do Santiago będziemy uczestniczyd we Mszy Świętej a także nawiedzimy grób św. Jakuba. Następnie przejedziemy 
na obiadokolację i nocleg do hotelu (5) w Santiago de Compostella 
 
7 dzieo – 16.10.2017 - poniedziałek 
po śniadaniu udamy się w kierunku Portugalii. W drodze do Fatimy zatrzymamy się Porto. W programie zwiedzania 
miasta; centrum historyczne (UNESCO) – katedra, Kościół św. Franciszka, niezwykły most o konstrukcji metalowej z 
nabrzeżem i Klasztor Sera do Pilar. Po zwiedzaniu przejedziemy do Coimbry, gdzieobejrzymy uniwersytet, kaplicę 
uniwersytecką (Capella de Sao Miguel) i Bibliotekę Joanina (UNESCO). W Coimbrze będziemy uczestniczyd we Mszy 
Świętej. Pod wieczór dojedziemy do Fatimy. Po obiadokolacji weźmiemy udział w wieczornym Różaocu i procesji ze 
świecami. Nocleg (6) w hotelu w Fatimie 
 
8 dzieo – 17.10.2017 - wtorek 
Po śniadaniu i Mszy Świętejzapoznamy się z historią Sanktuarium,  odwiedzimy Kaplicę Objawieo (Cova da Iria), 
Bazylikę Matki Bożej Różaocowej. przejdziemy Drogą Krzyżową do wioski Adjustrel, odwiedzimy rodzinne domy 
dzieci, którym ukazała się Matka Boża, wrócimy do Cova da Iria kolejką. Po południu będziemy mieli chwilę czasu 
na indywidualną modlitwę.  Po obiadokolacji  przejdziemy do Kaplicy Objawieo, weźmiemy udział w Procesji 
Różaocowej przy świecach, na nocleg (7) wrócimy do  hotelu 

 
9 dzieo – 18.10.2017 - środa 
Po śniadaniu i Mszy Świętej.wyjedziemy na wycieczkę po okolicy: przejedziemy do Bathali  - miasteczka słynącego z 
klasztoru – arcydzieła portugalskiego gotyku, odwiedzimy opactwo Santa Maria de Alcobaca  – założonego przez o. 
Cystersów w XII w, na koniec wycieczki udamy się do rybackiej wioski Nazare, pospacerujemy po Sitio i 
odpoczniemy nad Oceanem Atlantyckim. W drodze do Fatimy zatrzymamy się również w słynnym mieście 
„Szczęśliwych Ślubów” czyli Obidos, gdzie zobaczymy imponujące mury miejskie, pospacerujemy po mieście i 
skosztujemy słynnego likieru wiśniowego. Po powrocie do Fatimy, zatrzymamy się w Centrum Handlowym, by 
zrobid zakupy pamiątek i dewocjonalii.  Obiadokolacja i nocleg (8) w hotelu w Fatimie 
 
10 dzieo – 19.10.2017 - czwartek 

Po śniadaniu i Mszy Świętej przejedziemy do centrum Lizbony i będziemy zwiedzad miasto - stolicę Portugalii, w 
centrum której obejrzymy wspaniałą Katedrę Se oraz pospacerujemy wąskimi uliczkami przez centralną częśd 
miasta podziwiając imponujące place, w tym serce Lizbony - Praça do Comércio. Zobaczymy również dzielnicę 
Belem ze słynną Wieżą Belem, pomnikiem Odkrywców oraz Klasztorem Hieronimitów, w którym spoczywa Vasco 
do Gama. W drodze powrotnej do Fatimy zatrzymamy się w Santarem –mieście gdzie w XIII wieku miał miejsce 
Cud Eucharystyczny. Odwiedzimy Bazylikę, przejdziemy przez najstarszą częśd miasta, w której domy pokryte są 
wspaniałym ornamentem w stylu azulejo. Po powrocie do Fatimy, zatrzymamy się w Centrum Handlowym, by 
zrobid zakupy pamiątek i dewocjonalii.  Po obiadokolacji udamy się na wspólny Różaniec i procesję ze świecami. 
Nocleg (9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 dzieo – 20.10.2017 - piątek 
Po śniadaniu wyjedziemy w kierunku Hiszpanii. W drodze do Avili zatrzymamy się w Salamance – pospacerujemy 
po mieście, obejrzymy wspaniałą Katedrę, słynny Uniwersytet, Dom Muszli, następnie wyruszymy do Avili, miasta 
związanego ze św. Tereską. Wspaniałe ufortyfikowane miasto, skrywa w sobie imponującą Katedrę, Sanktuarium 
św. Teresy i wiele wspaniałych miejsc. Po Mszy Świetejudamy się na obiadokolację i nocleg (10) w Avili 
 
12 dzieo 21.10.2017 - sobota 
Po śniadaniu przejedziemy na zwiedzanie kompleksu klasztorno-pałacowego – SAN LORENZO DE EL ESKORIAL 
(UNESCO). EL ESKORIAL – to także panteon królów Hiszpanii (UNESCO). Po odprawieniu Mszy Świętej przejedziemy 
do Madrytu – pospacerujemy po mieście zobaczymy imponujący Pałac Królewski, Katedrę, pomnik Don Kichota, 
Plazza Mayor. Weźmiemy udział we Mszy Świętej, a następnie przejedziemy do hotelu na obiadokolację i 



nocleg(11) na obrzeżach Madrytu 
 
13 dzieo – 22.10.2017 - niedziela 
Po śniadaniu przejedziemy w kierunku Costa Brava. Po drodze zatrzymamy się w Sarragossie, gdzie znajduje się 
Bazylika Nuestra Signora del Pilar (Sanktuarium Matki Bożej na filarze) z przebogatą historią. Weźmiemy udział we 
Mszy Świętej, a następnie przejedziemy  na obiadokolację i nocleg (12)do hotelu na Costa Brava 
 
14 dzieo – 23.10.2017 - poniedziałek 
Po śniadaniu przejedziemyna zwiedzanie Barcelony – stolicy Katalonii. Zobaczymy wspaniałe dzieło Gaudiego 
Sagradę Familię, dzielnicę gotycką z Katedrą św. Eulalii, Montjuic z Pałacem Królewskim, Stadion Olimpijski i 
przejdziemy najbardziej zatłoczonym traktem Barcelooskim – La Ramblą. Następnie przejedziemy na Montserrat – 
Sanktuarium Czarnej Madonny – Patronki Katalonii, zwiedzimy Sanktuarium, weźmiemy udział we MszyŚwiętej, na 
obiadokolację wrócimy do hotelu (13) na Costa Brava 
 
15 dzieo – 24.10.2017 - wtorek 
Po śniadaniu wyjedziemy w kierunku Francji do Sanktuarium w Ars – miejsca związanego ze świętym Janem 
Vianneyem. Po drodze zatrzymamy się w Avinion. Obejrzymy PałacPapieski ( z zewnątrz ), katedrę, w 
którejbędziemy uczestniczyd we Mszy Świętej. Na obiadokolację i nocleg udamy się do hotelu (14) w Ars 
 
16 dzieo – 25.10.2017 - środa 
Po śniadaniu iMszy św. odwiedzimy Sanktuarium Św. Jana Vianeya, zwiedzimy Bazylikę i miejsca związane ze 
Świętym.Ok. południa wyjedziemy z Ars w drogę powrotną do Polski 
 
17 dzieo – 26.10.2017 – czwartek 
Do Aleksandrowa Łódzkiegoprzyjedziemy we wczesnych godzinach rannych.  
 

 
Świadczenia objęte ceną: 

 przejazd autokarem klasy Lux na całej trasie pielgrzymki 

 opłaty drogowe i parkingi 

 realizacja programu turystycznego wg oferty 

 14 noclegóww hotelach*** oraz w Domu Pielgrzyma w La Salette, 14 śniadao, 14 obiadokolacji 

 opieka przewodnika – pilota 

 ubezpieczenie KL + NNW ( TU Signal Iduna ) 
 

Na koszty związane z realizacją programu: bilety wstępu, lokalnych przewodników, opłaty w sanktuariach, zestaw 
słuchawkowy tour-guidy- należy mied ok. 100 Euro. 
Napoje do obiadokolacji płatne we własnym zakresie. Kolejnośd zwiedzania może ulec zmianie.  
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