
 BIURO PODRÓŻY PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNE 
PIOTR – TRAVEL 

 

Program: 
1 DZIEŃ /10.10/: WARSZAWA – LIZBONA – FATIMA 
Zbiórka uczestników w hali odlotów portu lotniczego 
Warszawa-Okęcie. Wylot do Lizbony. Transfer z Lizbony do 
Fatimy. Zakwaterowanie w hotelu w  Fatimie. Nocleg.  
2 DZIEŃ /11.10/: FATIMA – ALJUSTRIEL - VALINHOS  
 Zwiedzanie  Sanktuarium i kaplicy stojącej na miejscu w 
miejscu objawień M.B. trójce  małych  pastuszków Łucji, 
Franciszkowi i Hiacynty, Bazylika M.B. Różańcowej z grobami bł. Franciszka i Hiacynty. Wioska 
Valinhos - uczestnictwo w Drodze Krzyżowej, miejsce objawień Anioła Portugali, Aljustrtrel – 

domy dzieci: Łucji i Franciszka. Obiadokolacja i nocleg w Fatimie.  
3 DZIEŃ /12.10/: FATIMA - BATALHA - ALCOBACA – NAZARE  
 Alcobaça - zwiedzanie  imponującego opactwa zbudowanego 
przez zakon Cystersów. Niesamowitych rozmiarów budowla jest 
przykładem  wczesno-gotyckiej architektury (ciekawostką jest 
kuchnia, w której zakonnicy mogli łowić ryby. Okoliczny strumień 
został skierowany do wnętrza kuchni, tak by dostarczał zawsze 
świeżych ryb.  

 Batalha - zwiedzanie Klasztoru Santa Maria da Vitória - gotyckiego arcydzieła, zaklasyfikowanego 
do listy międzynarodowych dziedzictw kultury UNESCO i bez wątpienia jednego  z najważniejszych 
zabytków  portugalskich. 
 Nazare – urocza wioska rybacka, plaża  Oceanu Atlatyckiego, 
Sanktuarium Maryjne, zakup pamiątek – wyrobów regionalnych. 
Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. 
4 DZIEŃ /13.10/: FATIMA  
Śniadanie. Całodzienny pobyt w Fatimie. Zwiedzanie, zakup 
pamiątek, czas wolny. Wieczorem Procesja Światła. Obiadokolacja 
i nocleg w Fatimie. 



5 DZIEŃ /14.10/: FATIMA –TOMAR –COIMBRA -FATIMA  
Tomar - zwiedzanie zespołu klasztornego Convento de 
Cristo, portugalskiej siedziby Templariuszy i Zakonu 
Chrystusowego.  
Coimbra – dawna stolica Portugali, Starek Katedry, miejsca 
pobytu s. Łucji 
6 DZIEŃ /15.10/: SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORTO 
Po śniadaniu wyjazd do Santiago de Compostela 
zwiedzanie sanktuarium św. Jakuba. Msza św. Czas na 

zakupy. Przejazd do Porto – miasta, które uzyskało nazwę „najpiękniejszej ruiny świata” – 
zwiedzenie m.in. Katedra, Muzeum i Kościół Św. Franciszka, spacer nabrzeżem po starej dzielnicy 
Ribeira, odwiedziny w wytwórni Porto i degustacja. Obiadokolacja i nocleg. 
7 DZIEŃ /16.10/: LIZBONA  
Śniadanie. Przejazd do Lizbony – stolica Portugali, zabytkowa średniowieczna  dzielnica  Alfama 
położona na wzgórzu u stóp Zamku św. Jerzego, katedra Se, kościół św. Antoniego Padewskiego, 
stojący w miejscu domu rodzinnego Świętego, dzielnica Belem z pięknym klasztorem 
Hieronimitów. Obiadokolacja i nocleg. 
8 DZIEŃ /17.10/: LIZBONA – WARSZAWA 
Śniadanie. Trasfer na lotnisko w Lizbonie. Wylot do Polski. 
 

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY W CAŁOŚCI, KOLEJNOŚĆ 
ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE. 

Cena obejmuje:  
 Przelot Warszawa – Lizbona -Warszawa Opłaty lotniskowe; 
 Ubezpieczenie obejmujące: KL + NNW +  bagaż 
 Przejazdy  autokarem na całej trasie pielgrzymki;  
 7 noclegów  
 Wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji;  
 opiekę duszpasterza i pilota 
 Składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

Cena nie zawiera: 
 biletów wstępu, przewodników lokalnych, winety, parkingi, wjazdy do miast oraz innych kosztów realizacji 

programu –  70 Euro/os. 

Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na pokładzie autokaru.  
Nie pozostawiamy pieniędzy, komórek, komputerów, rzeczy wartościowych.  
Ubezpieczenie obejmuje tylko bagaż w luku bagażowym. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia 
sytuacji od organizatora niezależnych. Szczegóły ustala pilot w porozumieniu z kierownikiem grupy.   
 

Po zapisaniu się na listę należy wpłacić zaliczkę min. 200 zł 
Pełną kwotę w złotówkach należy dokonać 2 miesiące przed wyjazdem.  
Opłaty w Euro dokonujemy dla pilota grupy  lub na konto Biura. 
Faktury wystawiamy do 7 dni po zakończeniu usługi. 
Przyjmujemy zamówienia na wyjazdy grupowe i organizowane przez parafie. 
Istnieje możliwość zorganizowania wyjazdu z każdej miejscowości w kraju i zagranicy.  

Informacje i zapisy: 21-560 Międzyrzec  Podlaski ul. Brzeska 23 
Tel./fax:  083/371-68-31, 600 301 704 (9.00 – 17.00) 
Kom.: 604 464 878 (8:00 - 20:00)  
E- mail: biuro@piotrtravel.pl,  www.piotrtravel.pl 
Nr. konta: P.H.U. ”PIOTREX” Eksport-Import ,Piotr Łosicki ul. Brzeska 23 ,21-560 Międzyrzec Podl. 
PKO BP: PLN: 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171    
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