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SANKTUARIA MARYJNE HISZPANII I PORTUGALII 
Barcelona – Saragossa – Pampeluna – Burgos – Santiago de Compostella – Braga – Porto – Coimbra – Nazare – 

Fatima – Tomar – Aljustrel – Batalha – Sewilla – Kordoba – Granada - Giblartar 
 

Termin: 16 - 29.08.2020 
 

Dzień 1:  16.08.2020 (niedziela) Warszawa - Barcelona 

Zbiórka uczestników w Gdańsku o 16:00, wylot o 16:55, przylot do 

Barcelony o 21:00, transfer do hotelu, nocleg. Uwaga! Tego dnia brak 

obiadokolacji ze względu na późną godzinę przybycia. 
 

Dzień 2: 17.08.2020 (poniedziałek) Barcelona – Montserrat  

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Montserrat, zwiedzanie 

sanktuarium Maryjnego – możliwość odprawienia Mszy Świętej, 

przejazd do miejsca zakwaterowania w kierunku Saragossy, 

obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 3: 18.08.2020 (wtorek) Saragossa – Pampeluna 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Saragossy zwiedzanie słynnej 

z bazyliki katedralnej Nuestra Señora del Pilar (Matki Bożej na 

Kolumnie). Jest to największa świątynia barokowa w Hiszpanii i jedna z 

najważniejszych w kraju. Bazylikę uznaje się za pierwszą na świecie 

świątynię maryjną. Zachowano w niej kolumnę, na której zgodnie 

z tradycją Maryja, żyjąc w Jerozolimie, objawiła się w ciele apostołowi 

Jakubowi 2 stycznia 40 roku. Centrum sanktuarium stanowi jaspisowa 

kolumna  z figurką Madonny z Dzieciątkiem z XV wieku. Madonna del 

Pilar stała się patronką Świata Hiszpańskiego. Jej święto przypada 12 

października i jest świętem narodowym Hiszpanii. Następnie przejazd 

do Pampeluny i zwiedzanie w formie spaceru po starym mieście, 

Katedra, Plaza de Toros -arena do walk z Bykami, przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  
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Dzień 4:  19.08.2020 (środa) Burgos – Santiago de Compostella 

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Burgos to miasto położone nad 

rzeką Arlanzón w północnej części Hiszpanii. Znane jest ono wszystkim 

pielgrzymom wędrującym Szlakiem św. Jakuba do Santiago de 

Compostela, zwiedzanie katedry z XIII wieku. Kolejno przejazd w kierunku 

Santiago de Compostella, na nocleg, zakwaterowanie i obiadokolację. 
 

Dzień 5: 20.08.2020 (czwartek) Santiago de Compostella - 

Braga 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Santiago de Compostella, 

gdzie znajduje się najbardziej znany hiszpański ośrodek kultu i cel 

pielgrzymek. Katedrę w Santiago de Compostella stanowi Sanktuarium 

św. Jakuba i znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwo UNESCO. 

Historyczne centrum miasta zwiedzimy z lokalnym przewodnikiem. 

W miarę możliwości odbędziemy Mszę w tamtejszej Katedrze 

(rezerwacja z dużym wyprzedzeniem). Następnie przejazd przez granicę 

hiszpańską portugalską i przejazd do miasta BRAGA, które jest jednym 

z najstarszych miast Portugalii, oraz będącym kolebką chrześcijaństwa 

na zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Zwiedzimy Sanktuarium Bom Jesús 

do Monte z imponującymi dwupoziomowymi schodami, będące 

religijnym i architektonicznym symbolem Portugalii. Przejazd do miejsca 

zakwaterowania w kierunku Porto, obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 6: 21.08.2020 (piątek) Porto - Coimbra 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do PORTO, drugiego pod 

względem wielkości miasta Portugalii, słynnego z wina Porto. 

Panoramiczne zwiedzanie starego miasta m.in.: Cais da Ribeira - 

nabrzeże Ribeira, najbardziej typowego i malowniczego miejsce w 

Porto. Rejs po rzece DOURO. Następnie wizyta w jednej z wytwórni win 

Porto + degustacja. Kolejnym punktem na naszej trasie będzie COIMBRA 

- dawna stolica Portugalii. Nad miastem góruje Stary Uniwersytet, który 

został założony w 1290 r. i jest jednym z najstarszych tego typu uczelni 

w Europie ( z zewnątrz). Zobaczymy Klasztor Santa Teresa (Carmelitas), 

gdzie przebywała Siostra Łucja. Następnie udamy się na spacer po 

uliczkach Coimbry. Wyjazd w kierunku Fatimy, na obiadokolację 

i nocleg. 
 

Dzień 7: 22.08.2020 (sobota) Nazare - Fatima 

Śniadanie. Przejazd nad Atlantyk do NAZARE, dawnej uroczej wioski rybackiej i starego Sanktuarium Maryjnego, dziś 

najbardziej znanego kurortu w tej części wybrzeża. Odpoczynek na pięknej plaży nad oceanem. Powrót na nocleg, 

obiadokolacja. Możliwość uczestniczenia w wieczornych nabożeństwach. 
 

Dzień 8: 23.08.2020 (niedziela) Tomar - Aljustrel 

Śniadanie. Przejazd do TOMAR zwiedzanie imponującego rozmiarami klasztoru Templariuszy. Następnie przejazd do 

wioski ALJUSTREL, gdzie znajdują się domy rodzinne Franciszka i Łucji, zwiedzanie. Powrót do Fatimy i pobyt 

w Sanktuarium Maryjnym, przejedziemy do Bazyliki Matki Boskiej Różańcowej. Msza Św. Zobaczymy m.in.: Ołtarz 

przedstawiający scenę objawienia się Matki Boskiej Pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie oraz ich miejsca 

spoczynku. Czas na indywidualną modlitwę i refleksję. Powrót na nocleg, obiadokolacja.  
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Wieczorem będziemy uczestniczyć w pięknym nabożeństwie 

różańcowym w Kaplicy Objawień.  
  

 Dzień  9: 24.08.2020 (poniedziałek) Batalha 

Wykwaterowanie, śniadanie. Wyjazd w kierunku Hiszpanii. Przejazd do 

BATALHA i zwiedzanie zespołu klasztornego Matki Boskiej Zwycięskiej - 

wspaniały przykład późnego gotyku portugalskiego, z grobowcami 

władców portugalskich, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Kolejno przejazd w kierunku Sewilli na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień 10: 25.08.2020 (wtorek) Sewilla 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na zwiedzanie SEWILLI. Na 

początek przejedziemy do miejsca, gdzie łączą się Park Marii Luizy 

i przepiękna Plaza Espana – wizytówka miasta. Następnie przejedziemy 

do położonej nad rzeką Gwadalkiwir dzielnicy Arenal, gdzie znajduje się 

najważniejsza w Hiszpanii arena corridy – La Maestranza oraz położona 

przy promenadzie Krzysztofa Kolumba Złota Wieża (dwunastoboczna 

wieża z czasów mauretańskich). Spacer przez dzielnicę Santa Cruz 

(dawna dzielnica żydowska) – dotrzemy do największej w Europie 

katedry gotyckiej, której integralną częścią jest jeden z symboli miasta – 

wieża Giralda, powstała na bazie mauretańskiego minaretu. Przejazd w 

kierunku Kordoby, na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień 11: 26.08.2020 (środa) Kordoba 

Śniadanie, wykwaterowanie, po nim wyjazd na zwiedzanie KORDOBA. 

Udamy się na spacer po starówce, gdzie odnosi się wrażenie jakby czas 

stanął w miejscu: wąskie brukowane uliczki, zaułki i kute bramy 

z żelaza – to wszystko przenosi nas w czasy średniowiecza. 

Najciekawsze zabytki to Mezquita, (czyli Wielki Meczet, którego 

początki budowy sięgają VIII w.), Synagoga, Puente Romano oraz 

rzymski most na Gwadalkiwirze. W miarę możliwości udamy się do 

jednej z winnic, gdzie będziemy mogli zakosztować pysznego 

Hiszpańskiego wina.  Przejazd na nocleg, obiadokolacja. 

 

Dzień 12: 27.08.2020 (czwartek) Granada 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do GRANADY. Zaczniemy od 

spaceru po krętych uliczkach centrum miasta zwiedzimy: Alcaiceria 

(arabski bazar) oraz gotycką katedrę z królewską kaplicą. Następnie 

zobaczymy piękne budowle Maurów: Alhambrę - rezydencję 

arabskich władców Granady, arcydzieło architektury charakteryzujące 

się wspaniałą kompozycją przestrzeni, wody, światła i dekoracji oraz 

Generalife, letnią rezydencję dynastii Nasrydów. Po południu udamy 

się na krótką wizytę w urokliwej dzielnicy Albaicin, gdzie znajduje się 

punkt widokowy przy kościele św. Mikołaja z piękną panoramą 

Alhambry na tle gór Sierra Nevada. Przejazd w kierunku Giblartaru, 

na miejsce noclegu, obiadokolacja. 
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Dzień 13: 28.08.2020 (piątek) Giblartar 

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do GIBRALTARU - półwyspu 

o długości zaledwie 6 km, który jest malutką enklawą brytyjską 

na Półwyspie Iberyjskim. W programie przejazd minibusami na 

Punta Europa ze wspaniałym widokiem na Afrykę, a następnie 

wjazd na Skałę Gibraltarską, jedyne miejsce w Europie gdzie na 

wolności żyją słynne giblartarskie małpy, kolejno wejście do 

Jaskini Świętego Michała i następnie powrót do miasta. Jeśli 

wystarczy czasu proponujemy zakupy na Main Street (Gibraltar to 

strefa handlu wolnocłowego).  Przejazd na nocleg i obiadokolację. 
 

Dzień 14: 29.08.2020 (sobota) 

Śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny, w zależności od godziny wylotu, przejazd na lotnisko do Kadyks, Sewilli lub 

Malagi i wylot do Warszawy Modlina lub do Berlina. Powrót autobusem do Chwaszczyna. 
 

CENA ZAWIERA:   

 13 noclegów w hotelach bądź pensjonatach, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami 

 13 śniadań,  

 13 obiadokolacji ( napoje do kolacji płatne dodatkowo),    

 opiekę pilota,   

 ubezpieczenie KL i NNW,  

 transport autokarem i transfery zgodnie z programem 

 przelot na trasie Gdańsk - Barcelona i lot powrotny z Hiszpanii do Modlina lub Berlina z bagażem podręcznym 

i rejestrowanym 20 kg  

 TFG – turystyczny fundusz gwarancyjny 
 

CENA NIE ZAWIERA: 

 ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego ok. 450 EUR/os. 

 dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce (3% wartości imprezy 

turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego 

podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

 pakietu do realizacji programu ok. 160 EUR/os. (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi 

przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide* i inne) Cena pakietu może 

być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników).Finalna kwota zostanie podana do 

wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki.                                   

 napoi do obiadokolacji 
 

UWAGA! 

 program ramowy- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 przy grupach mniejszych niż 35 os możliwe autokary bez WC – wymagane potwierdzenie dostępności ze 

strony biura  

 ceny wstępów, biletów lotniczych, bagaży rejestrowanych mogą ulec zmianie (niezależnie od biura) 

 realizacja świadczeń oraz rezerwacje do wybranych obiektów odbywają się po podpisaniu umowy z biurem 

 wycieczka zagraniczna - konieczność posiadania ważnego (min. 3 miesiące. od daty powrotu) paszportu lub 

dowodu osobistego. 

 


