
Parafialny Klub Kulturalny „BECZKA”              

w Bielsku Białej 

Aleksandrowicach 

zaprasza na: 

pielgrzymkę do  

  FATIMY 

w 100 rocznicę objawień  

29.04 - 8.05. 2017r (10 dni) 

FATIMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA- LIZBONA 

– SINTRA – MAFRA – SANTAREM - COIMBRA 

Program: 

1 dzień Wyjazd z miejsca zbiórki – Parafia w Aleksandrowicach, 

transfer autokarem na lotnisko (Kraków lub Katowice i lot 

samolotem do Lizbony via miasto europejskie 

  transfer autokarem do hotelu 

  obiadokolacja i nocleg w Fatimie. 

2 dzień Msza św. w kaplicy objawień. Śniadanie 

  CABO da ROCA- najdalej wysunięty na zachód punkt Europy 

  SINTRA - spacer po urokliwym miasteczku - Ogrody Regaleira 

LIZBONA - dzielnica Belem z Pomnikiem Odkrywców, 

Klasztor i Kościół Hieronimitów, Alfama - Katedra, Kościół św. 

Antoniego, Baixa- plac Rossio, Almada- punkt widokowy przy 

pomniku Chrystusa Króla. 

  Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. Wieczorem procesja Różańcowa ze świecami.  

3 dzień Msza św. Śniadanie 

MAFRA - Palacio Nacional de Mafra- zwiedzanie największej rezydencji królewskiej 

w Portugalii. Historia jego powstania została opisana w powieści Baltazar i 

Blimunda. 

OBIDOS - urokliwe miasteczko w całości otoczone murami miejskimi, które stało 

się tradycyjnym prezentem ślubnym, jakim portugalscy władcy obdarowywali swoje 

małżonki. 

Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. Wieczorem możliwość udziału w procesji 

Różańcowej ze świecami. 

4 dzień Msza św. Śniadanie. 

  AJUSTREL - Droga Krzyżowa, Valinhos- miejsce czwartego objawienia z  

  19 sierpnia 1917 r, domy rodzinne Pastuszków. 



FATIMA- Kaplica Objawień, Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z grobami 

Pastuszków,  

  Kościół Trójcy Przenajświętszej, Pomnik Muru Berlińskiego,  

  Muzeum Sanktuarium Fatimskiego 

Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. Wieczorem możliwość udziału w procesji 

Różańcowej ze świecami. 

5 dzień Msza św. Śniadanie. 

BATALHA - Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej wpisany na listę UNESCO, 

ufundowany po zwycięskiej bitwie pod Aljubarrotą 

  ALCOBACA - Opactwo Cystersów z największym w Portugalii gotyckim kościołem 

  NAZARE- sitio- Kościół Nossa Senora da Nazare, punkt widokowy,  

  czas wolny na spacer lub kąpiel w oceanie. 

Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. Wieczorem możliwość udziału w procesji 

Różańcowej ze świecami. 

6 dzień Msza św. Śniadanie. 

  SANTAREM - Sanktuarium Cudu Eucharystycznego. 

TOMAR- Klasztor Convento de Cristo - siedziba Templariuszy i Zakonu 

Chrystusowego 

obiadokolacja i nocleg w Fatimie. Wieczorem możliwość udziału w procesji 

Różańcowej ze świecami. 

7 dzień Msza św. Śniadanie. 

  COIMBRA - miasto związane z kultem św. Elżbiety Portugalskiej.  

katedra Se Velha z XII w., najstarszy Uniwersytet w Portugalii - biblioteka 

uniwersytecka, klasztor ss. Karmelitanek gdzie przebywała s. Łucja  

  BRAGA - siedziba najstarszej diecezji w Portugalii,  

  Kościół Dobrego Jezusa z Góry - do którego prowadzą monumentalne schody o  

  symbolicznym znaczeniu. 

  Obiadokolacja i nocleg w Santiago de Compostela. 

8 dzień Msza św. Śniadanie. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA - jedno z najstarszych miejsc pielgrzymkowych 

Europy. Katedra z grobem św. Jakuba (Msza Św.). 

  Obiadokolacja i nocleg w Santiago de Compostela. 

9 dzień Msza św. Śniadanie. 

  Przejazd w kier. Portugalii. 

  PORTO – katedra Se, wieża Kanoników,  kościół św. Franciszka 

  wizyta w winiarni połaczona z degustacja „Porto”. 

Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. Wieczorem możliwość udziału w procesji 

Różańcowej ze świecami. 

1o dzień Msza św. w kaplicy objawień. Śniadanie 

  transfer na lotnisko i lot samolotem rejsowym do Polski via miasto europejskie 

  powrót na miejsce zbiórki – Parafia w Aleksandrowicach 

 

CENA: 3.690 PLN + 80 EUR na bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów - obejmuje: 
- transfery klimatyzowanym autokarem na i z lotniska 

- przeloty samolotem na trasie Polska-Portugalia-Polska (z przesiadką w mieście europejskim) 

- 9 noclegów w pokojach dwu - lub  trzyosobowych(na życzenie) nieopodal Bazyliki Różańcowej. 

- wyżywienie wg programu (śniadania i obiadokolacje) 

- napoje do śniadań (kawa herbata, soki), do kolacji (woda i wino) - pozostałe dodatkowo płatne 

- przejazdy klimatyzowanym autokarem w czasie trwania całego programu 



- system audio guide 

- opiekę pilota 

- opieka miejscowych przewodników 

- ubezpieczenie KL, OC, NNW, CP (BP i koszty rezygnacji - indywidualnie) 

- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów: 

 - Palacio Nacional de Mafra 

 - Ogrody Regaleira w Sintrze 

 - Coimbra Biblioteka Uniwersytecka 

 - Muzeum Sanktuaryjne w Fatimie – wystawa „Światło i Pokój” 

 - Batalha  Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej 

 - Alcobaca Opactwo Cystersów 

 - Tomar -  Klasztor Convento de Cristo 

 - Coimbra Se Velha 

 - Porto - kościół św. Franciszka, wizyta w winiarni  

 
UWAGA! 

Zapisy w kancelarii parafialnej – do 30 listopada 2016r wraz z zaliczką w 
wysokości 800 zł. – konieczność rezerwacji biletów lotniczych (nie podlegającą 
zwrotowi – chyba ze znajdzie się ktoś inny na zwolnione miejsce z listy 

rezerwowej). Wpłata pozostałej części kwoty - 2890,-zł i 80 Euro do końca 
marca 2017r.  
Przy zapisie proszę podać z kim chcecie Państwo nocować w pokoju.   

Informacje dotyczące wyjazdu w kancelarii parafialnej w Bielsku-Białej 
Aleksandrowicach tel. 33 / 812 37 03, (czynna od wtorku do piątku w godz. 9.00-
12.00 i 15.30 – 17.00) lub u ks. Mariusza tel. 695 925 664 
 

 

 


