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Od czasu pojawienia się N.M.P. trzem pastuszkom, 13 Maja 1917
roku, Fatima stała się jednym z ważniejszych miejsc pielgrzymek i
sanktuariów Maryjnych na świecie. W chwili obecnej oferuje
doskonalą bazę na przyjęcie pielgrzymów, m.in. posiada Bazylikę
Św. Trójcy, zaprojektowaną przez sławnego architekta Tombazis´a.
Miejsce to zawiera prace najróżniejszych artystów światowej sławy,
a także może oferuje 9 tysięcy miejsc siedzących dla wiernych
odwiedzających to miejsce. Po wizycie w Aljustrel i Valinhos, czeka
wizyta w Coimbra, tętniąca swoim studenckim życiem, a także
Batalha i Alcobaça, słynnych ze swoich klasztorów jak i Nazaré,
miasteczka słynącego ze swoich piaszczystych plaż i połowu ryb.
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WYJAZD:

Lizbona

GŁÓWNE ATRAKCJE:
Torre de Belém
Mosteiro dos Jerónimos
Praça do Império
Praça do Comercio
Rossio
Rua Augusta
Praça dos Restauradores
Av. da Liberdade
Praça Marquês de Pombal
Parque Eduardo VII
Parque das Nações
Oceanário
Igreja de Santo António

Catedral
Capelinha das Aparições
Santuário de Fátima
Aljustrel
Valinhos
Universidade de Coimbra
Convento das Carmelitas
Batalha e Alcobaça
Nazaré
Capelinha das Aparições

FÁTIMA I LIZBONA
1º DZIEŃ • LIZBONA
Przylot do Lizbony i zakwaterowanie w hotelu. Nocowanie w hotelu.
2º DZIEŃ • LIZBONA/ FÁTIMA
Po śniadaniu zwiedzanie Lizbony. Na pierwszym z jej siedmiu wzgórz można
zwiedzić Kościół Św. Antoniego wybudowany w miejscu, gdzie Święty Antoni
się narodził. Zaraz obok znajduje się Katedra, najstarszy zabytek religijny w
mieście. Mały spacer ulicami Alfamy. Po opuszczeniu okolicy następnym
krokiem będzie zwiedzanie Praça do Comercio – olbrzymi plac wychodzący
na rzekę Tag, ulice Baixa Pombalina i Rossio – serce miasta w średniowieczu.
Niemniej jednak, nic się nie zachowało z tamtych dni z powodu trzęsienia
ziemi w roku 1755. Tuż obok znajduje się
Avenida da Liberdade, która prowadzi nas do placu Marques de Pombal. W
dzielnicy Belém można podziwiać Wieżę Belém, Pomnik Odkrywców i
Klasztor Hieronimitów. Czas na zaplanowany obiad.
Po południu wizyta w postmodernistycznej okolicy: Expo ’98 zwanej dzisiaj
Parkiem Narodów. Wyjazd z Lizbony do Fátimy. Kolacja i nocowanie w
hotelu.
3º DZIEŃ • FÁTIMA
Z zapominanego miejsca w środkowej Portugalii, stała się jednym z
najbardziej popularnych miejsc kultu i pielgrzymek katolickich po objawieniach Matki Boskiej trzem małym pastuszkom w r. 1917: Łucji, Franciszkowi i
Hiacyncie. Powierzono im zadanie szerzenia misji pokoju i nawrócenia
świata. Rano będzie miała miejsce wizyta w świątyni i uczestnictwo w
nabożeństwach religijnych. Możliwość zobaczenia wystawy Fátima: peace
and light (Fátima: pokój i światło). Czas na lunch. Po południu zaplanowana
jest wizyta w miejscu urodzenia trzech pastuszków jak i obejrzenie Drogi
Węgierskiej (Drogi Krzyżowej), na której miało miejsce 4. objawienie Matki
Boskiej oraz objawienie Anioła w roku 1916. Czas na osobiste modlitwy.
Kolacja i nocowanie w hotelu.
4º DZIEŃ • FÁTIMA/ TOMAR/ COIMBRA/ FÁTIMA
znamiennych miejsc historii Templariuszy w Europie. Możemy tu podziwiać
wyjątkową XII-wieczną rotundę (charola) jak i okno w stylu manuelińskim w
Klasztorze Św. Barbary z XVI w. Narosło mnóstwo legend wokół tego
Klasztoru, ale z całą pewnością można stwierdzić, że był on kluczowy dla
historii Portugalii i jej Złotego Wieku: odkryć. Opuściwszy Tomar, skierujemy
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się w stronę Coimbry, znanej ze swojego Uniwersytetu, jednego z
najstarszych w Europie. Wizyta w kościele Klasztoru Karmelitek, gdzie żyła
siostra Łucja. Następnie zwiedzanie dziedzińca uniwersyteckiego i Kaplicy
Św. Michała. Istnieje też możliwość zwiedzenia słynnej Biblioteki z XVIII w.
Stąd udajemy się na spacer w dół wzgórza Almedina (stare miasto) mijając
Katedrę i dochodząc do pulsujących życiem uliczek. Powrót do Fatimy.
Kolacja i nocowanie w hotelu.
5º DZIEŃ • FÁTIMA/ BATALHA/ ALCOBAÇA/ NAZARÉ/ LIZBONA
Wyjazd z Fatimy do Batalha. Tutaj mamy możliwość zwiedzenia jednego z
najpiękniejszych portugalskich późnogotyckich zabytków. Uważa się, że
początek klasztoru datowany jest na 1388 r. Oprócz obchodów rocznicy
bitwy, budowla ta wyznacza okres zmian w portugalskiej historii pod wieloma
innymi aspektami. Jednym z nich jest początek nowej dynastii, którego
postacie są tutaj pochowane. Wyruszamy stąd do Alcobaça (Benedyktyński
klasztor Matki Boskiej z XIII w.). Jest to najlepiej zachowany klasztor
przedstawiający architekturę cysterską. Jego ogromny rozmiar zdradza
ważną rolę, jaką Cystersi odgrywali we wczesnym okresie
formowania się portugalskiej narodowości, ale świadczy także o tym, jak
ważną spełniał funkcję sam klasztor szczególnie w tym rejonie. W
klasztornym kościele ukryte są grobowce Pedro i Inês, głównych „bohaterów” historii miłosnej; są to najprawdopodobniej najpiękniejsze grobowce w
Portugalii.
10 km stąd, w Nazaré, rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na
Ocean Atlantycki. Nazaré pozostaje nadal tradycyjną wioską rybacką, już nie
taką małą, odkąd turystyka wkroczyła wraz z potrzebą na piaszczyste plaże.
Słowo Óbidos pochodzi od łacińskiego słowa Oppidum, znaczącego ufortyfikowane miasto. W istocie, Óbidos jest nadal obwarowaną wioską, której
mury otaczają pobielane wapnem domy z kwitnącym geranium w oknach.
Jest to miejsce, gdzie wydaje się, że czas się zatrzymał. Podróżny może tutaj
skosztować słynnego likieru Ginginha i wybrać się na przechadzkę wąskimi
uliczkami i alejkami, gdzie domy wraz z ich ostrołukowymi drzwiami
przypominają nam o historii miasta. Zdecydowanie nie można opuścić
Óbidos bez wizyty w kościele Najświętszej Maryi anny, gdzie znajdują się
obrazy Josefa z Óbidos. Przejazd na lotnisko w Lizbonie i pożegnanie się.

