
    
 

Sanktuaria Maryjne Europy oraz Andaluzja 
 
 

- komfortowy autokar (barek, video, WC) 
- 1 nocleg  we Francji  (w hotelu, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami)   
- 3 noclegi w hotelu w Portugalii (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami) 
- 7 noclegów w hotelach w Hiszpanii (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami) 
- 1 nocleg  w hotelu we Włoszech (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami) 
- 12 noclegów, 12 śniadań, 11 obiadokolacji 
- opieka pilota, ubezpieczenie NNW i KL 
 
1 dzień:  20.00 wyjazd, przejazd nocny przez Czechy, Austrię do Francji  
 
2 dzień: przyjazd na nocleg w okolicach Brignoles, nocleg (nie ma obiadokolacji) 
 
3 dzień:      śniadanie, przejazd do Hiszpanii, zwiedzanie Montserrat, obiadokolacja, nocleg  
 
4  dzień: śniadanie, przejazd do Fatimy, obiadokolacja i nocleg w Fatimie 
 
5 dzień: śniadanie, Fatima, Kaplica Objawień Białej Pani na Polach Kotliny Pokoju, 

Aljustrel, wioska pastuszków, Nabożeństwo Różańcowe, wieczorna procesja Maryjna 
ze świecami, obiadokolacja i nocleg w Fatimie 

 
6 dzień: śniadanie, Batahla, Klasztor Matki Bożej Zwycięskiej, Nazare: odpoczynek nad 

Oceanem Atlantyckim, obiadokolacja i nocleg w Fatimie 
 
7  dzień: śniadanie, Lizbona, Klasztor Hieronimitów, Kościół św. Antoniego, Katedra, 

obiadokolacja i nocleg w ok. Sewilli 
 
8  dzień: śniadanie, Sewilla, stolica Andaluzji, Katedra, Alcazar w stylu mudejar, Dzielnica 

Santa Cruz, Bazylika Macarena, obiadokolacja i nocleg 
 
9  dzień: śniadanie, Kordoba, Mezquita, dawny meczet, w czasach kalifatu ośrodek 

duchowy, Alcazar,  zespół fortyfikacji otoczony ogrodami, Synagoga, obiadokolacja i 
nocleg  

 
10 dzień: śniadanie, Gibraltar, Pałac Gubernatora, wjazd kolejką linową na Skałę 

Gibraltarską, MALAGA – m.in. forteca Alcazaba, zamek Gibralfaro, katedra 
obiadokolacja i nocleg  

 
11 dzień: śniadanie, Granada, Alhambra, zespół pałacowo ogrodowy,  ogrody Generalife, 

pałac Sułtana,  obiadokolacja i nocleg w ok. Walencji 
 
12 dzień: śniadanie, Walencja:  Katedra,  La Lonja – budynek Giełdy Jedwabiu, 

średniowieczne bramy miejskie, obiadokolacja i nocleg na Costa Brava 
 
13 dzień       śniadanie, przejazd na nocleg i obiadokolację w okolice Werony 
 
14 dzień: śniadanie, przejazd do Polski  
 
Proponowane kieszonkowe na bilety wstępów ok. 70 Euro 
 
Zapisy z 500zł. zaliczką w Kancelarii Parafialnej do końca lutego 2017r. 
 

Pielgrzymka do Fatimy 
Parafia św. Kamila w Zabrzu 
termin 16 – 29 maja 2017r. 

cena 3600zł./ osoba 


