
 

 
 

 
Pielgrzymka do Santiago de Compostela (5 dni na Szlaku Pielgrzymim) 

oraz:  
 

Fatima – Valinhos – Aljustrel – Porto – Santiago de Compostela 
 

17 – 24 sierpnia 2015 
 

     
 

 
Dzień 1  

Wylot z Berlina - przylot na lotnisko w Porto. Przejazd do Fatimy, zakwaterowanie i nocleg. 

 

Dzień 2  

Śniadanie, Msza św. Zwiedzanie Sanktuarium Fatimskiego - kaplica Objawień, stojąca w 

miejscu objawień Matki Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, 

Bazylika Matki Bożej Różańcowej. Następnie zwiedzenie miejsc związanych z życiem 

Pastuszków. Uczestnictwo w drodze krzyżowej prowadzącej do wioski Valinhos, miejsca 

objawień Anioła Portugalii oraz do wioski Aljustrel, gdzie znajdują się domy rodzinne 

Franciszka i Łucji. Po południu czas na prywatną modlitwę a wieczorem możliwość udziału w 

nabożeństwie. Obiadokolacja  i nocleg. 

 

Dzień 3  

Śniadanie, Msza św., następnie wykwaterowanie oraz przejazd do północno-zachodniej 

Hiszpanii, ok. 100 km od Santiago de Compostella. Rozpoczęcie pielgrzymiego szlaku do 

grobu św. Jakuba. Noclegi w typowych albergach (schroniskach) na trasie szlaku.  

 

Dni 4 -7  

Na szlaku pielgrzymim do Santiago de Compostela (codziennie Msza św.). W dniu 7 dojście 

do grobu św. Jakuba w godzinach przedpołudniowych. Msza św. w bazylice, nawiedzenie 

grobu, słynne kadzidło - botafumeiro. Obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 8  

Śniadanie,  wyjazd na zwiedzanie Porto: kościół św. Franciszka, stacja s. Bento, ratusz.  

Krótki wyjazd nad Atlantyk – możliwość plażowania i (jeśli temperatura oceanu pozwoli) 

również kąpiel. Przejazd na lotnisko, przelot do Berlina.  

 

 

Cena pielgrzymki wynosi 2 290 zł i zawiera: 

- przelot na trasie Berlin – Porto - Berlin wraz z opłatami lotniskowymi, bagażem podręcznym 

(55x40x20 cm, max. 10 kg oraz druga sztuka 35x20x20 cm) oraz bagażem rejestrowanym 

(max. 15 kg),  

- przejazdy lokalne wynajętym autobusem,  
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- 3 noclegi w hotelach *** w Portugalii i Hiszpanii (pokoje 2-osobowe z łazienkami),  

- 3 śniadania i 2 obiadokolacje; w trakcie pielgrzymki pieszej wyżywienie we własnym 

zakresie (po drodze istnieje możliwość zakupienia obiadów w tanich lokalnych restauracjach 

(wskaże je pilot) lub zakupu produktów, a same schroniska są wyposażone w proste kuchnie 

dla pielgrzymów),  

- opiekę duchową i codzienne Msze św.,  

- opiekę licencjonowanego pilota, 

- ubezpieczenie NNW i KL w firmie Signal Iduna,  

- opłaty i podatki.  

 

Cena nie zawiera: 

- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (290 zł), 

- 4 noclegów w albergach na trasie szlaku pielgrzymkowego Camino (pokoje wieloosobowe) – 

ok. 50 Euro 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek systemu tour 

audio guide (koszt 30 Euro). 

 

 

Ważne!  
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 marca 2015 r. w Parafii św. Ojca Pio,  

po Mszy św. o godz. 18:30. 
 

Po spotkaniu wpłata 750 zł zaliczki, pozostała kwota – 1 540 zł na miesiąc przed wyjazdem, 

przelewem na konto: 96 1090 2415 0000 0001 1522 0190 


