PIELGRZYMKA DO PORTUGALII W 100. LECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH
Zwiedzane miejsca:
Fatima, Batalha, Alcobaca, Nazare, Aljustrel, Valinhos, Tomar, Santarem, Sintra, Cabo da Roca, Lizbona.
Organizator zapewnia:
 Przelot samolotem rejsowym linii Lufthansa na trasie Warszawa–Lizbona–Warszawa z
międzylądowaniem w Niemczech (Frankfurt) z bagażem głównym max 23 kg a także bagażem
podręcznym 8 kg.
 Opłaty lotniskowe
 Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
 6 noclegów w hotelach *** (4 Fatima, 2 przedmieścia Lizbony)
 6 śniadań plus 6 gorących obiadokolacji
 Transport autokarem klasy LUX
 Ubezpieczenie od NNW, KL i bagażu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Signal Iduna
 Podatek VAT,
 Opiekę licencjonowanego pilota
 Opiekę duchową księdza w czasie trwania pielgrzymki
 Codzienną Mszę Świętą w czasie trwania pielgrzymki
Termin: 08-14.09.2017 (7 dni, samolot)
Cena: 3 290 zł.
Warunki płatności:
Przy zakupie wycieczki należy wpłacić 30% ceny wyjazdu. Dopłata do 100% ceny najpóźniej do 30 dni przed
planowanym terminem wylotu, przesłana na konto bankowe podane w formularzu umowy-zgłoszenia.
Środek lokomocji: Samolot, autokar.
Skąd wyjazd: Lotnisko Warszawa-Okęcie
1. dzień:
Zbiórka uczestników na lotnisku MDL Okęcie spotkanie z pilotem grupy, odprawa paszportowo-bagażowa.
Możliwość odprawienia Mszy Świętej w kaplicy na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot liniami rejsowymi
Lufthansa do Lizbony. Po wylądowaniu i zajęciu miejsc w autokarze przejazd wiszącym mostem nad Tagiem
na punkt widokowy z którego rozpościera się wspaniała panorama stolicy Portugali. Następnie transfer do
hotelu zakwaterowanie grupy obiadokolacja i nocleg.
2. dzień:
Śniadanie w hotelu. Następnie przejazd do Lizbony – stolicy Portugalii. Zwiedzanie z przewodnikiem
najpiękniejszych zabytków miasta między innymi; zamek Św. Jerzego, Klasztor Hieronimitów, dzielnica
i Wieża Belem – symbol miasta, Pomnik Odkrywców, Katedra, Msza Święta w miejscu narodzin św. Antoniego
– patrona Portugalii, spacer po słynnej dzielnicy Alfami. Następnie przejazd do Sintra, gdzie podziwiać będzie
można letnie pałace królewskie i wspaniałe ekstrawaganckie rezydencje otoczone palmowymi ogrodami
z mnóstwem kwiatów. W godzinach popołudniowych przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
3. dzień:
Po śniadaniu przejazd do Cabo da Roca – najbardziej na zachód wysuniętego przylądka Europy następnie
wizyta w Sanktuarium Santarem (miejsce Cudu Eucharystycznego z XIII wieku), Msza Święta, zwiedzanie
sanktuarium. Czas wolny w godzinach popołudniowych przejazd do hotelu na nocleg w okolicach Fatimy.

4. dzień:
Po śniadaniu wyjazd autokarem na całodzienną wycieczkę po prowincji Ribatejo. W programie miedzy
innymi wizyta w m. Batalha w opactwie Santa Maria da Vitoria, Alcobace ze wspaniałym opactwem cystersów
z XII wieku.(wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) i Nazare- Srebrnym Wybrzeżu nad
oceanem Atlantyckim. Według legendy, miasto wywodzi swoją nazwę od niewielkiej figury Matki Boskiej,
Czarnej Madonny, przyniesionej przez mnicha w IV wieku z Nazaretu sprowadzonej do Nazare w 711 roku.
Wjazd na punkt widokowy na wysokim klifie, wizyta w kościele Czarnej Madonny, pobyt na plaży nad
oceanem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
5. dzień:
Po śniadaniu zwiedzanie wioski Aljustrel, miejsca urodzenia i domów rodzinnych św. Łucji, bł. Franciszka
i bł. Hiacynty. Valinhos miejsce w którym na rok przed objawieniami Najświętszej Marii Panny dzieci fatimskie
kilkukrotnie ujrzały Anioła Portugalii, zwanego też Aniołem Pokoju. Między tymi miejscowościami prowadzi
droga krzyżowa. Tomar– miejscowość nad rzeką Nabao ze słynnym Konwentem Templariuszy (lista
Światowego Dziedzictwa kultury UNESCO). Wieczorem udział w procesji różańcowej ze świecami.
Obiadokolacja i nocleg.
6. dzień:
Śniadanie w hotelu. Następnie całodzienny pobyt w Fatmie. W programie Msza Święta, zwiedzanie
Sanktuarium Matki Bożej (Bazylika, Kaplica Pierwszych Objawień, Kaplica Wieczystej Adoracji, Muzeum Jana
Pawła II, Modlitwa Różańcowa. Czas wolny. Wieczorem udział w nabożeństwie fatimskim. Obiadokolacja
i nocleg w hotelu. Uwaga! Ze względu na uroczystości jakie w tym dniu będą odbywały się w Fatimie
(100 ROCZNICA 5 objawień Matki Bożej – 13 września 1917 r.), program może ulec zmianie.
7. dzień:
Pobudka we wczesnych godzinach porannych. Śniadanie w formie pakietu, wykwaterowanie z hotelu i wyjazd
na lotnisko w Lizbonie. Przelot do Polski. Zakończenie pielgrzymki.
Cena nie zawiera:
a) opłat za napoje do obiadokolacji
b) biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
c) opłat za przewodników lokalnych
d) turystycznych opłat lokalnych
f) dopłaty do pokoju jednoosobowego (500 PLN)
g) systemu nagłaśniającego dla grupy tour guide
h) transferów lotnisko-hotel-lotnisko
Razem około 100 EURO/os. płatne u pilota na miejscu
Uwagi:
cena została skalkulowana przy kursie Euro nie wyższym niż 4,40 PLN
– kolejność zwiedzania może ulec zmianie
– osoby podróżujące samotnie mogą być zakwaterowane w pokoju 2 lub 3 osobowym (bez dopłaty)
– istnieje także możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia uczestników od kosztów rezygnacji
z wyjazdu (dla chętnych) tj. 3,2% ceny pielgrzymki deklarując powyższy fakt oraz wpłacając kwotę 94,40 PLN
bezpośrednio przy podpisywaniu umowy z Biurem Podróży (nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy)
Organizator: Biuro Podróży Mondo Travel Sp. z o.o.
ul. Górczewska 200A/243, 01-460 Warszawa
tel./fax: (22) 241 44 90, tel./kom: +48 537 404 804
Numer konta: 89 1050 1012 1000 0091 3317 9987
e-mail: biuro@mondotravel.pl, www.mondotravel.pl

