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Argon Travel prezentuje Fátima i Santiago, luksusowy program
specjalnie dostosowany dla tych, którzy wierzą i chcą odwiedzić
miejsca ważne historycznie oraz chcą modlić się w sanktuariach
religijnych na terenie półwyspu iberyjskiego.
Podróż rozpoczyna się w Lizbonie, razem z Tagiem życząc szerokiej
drogi. Przejazd do Fatimy, jednego z głównych sanktuariów
Maryjnych na świecie. Po wizycie w Aljustrel i Valinhos, przejazd do
Batalha, Alcobaça i Nazaré, pięknej wioski rybackiej z szeroką plażą.
W drodze z Fatimy, na północy kraju, odwiedzimy Brage, miasto
biskupów, które znajduje się na szlaku do Santiago de Compostela,
jednego z trzech świętych miast Katolickiego Świata. W drodze
powrotnej do Portugalii, wstąpimy do Porto – nazywanego
niezwyciężonym miastem.

PROGRAM

7 DNI

PROGRAMY DLA GRUP
WYJAZD:

Lizbona

GŁÓWNE ATRAKCJE:
Torre de Belém
Padrão dos Descobrimentos
Mosteiro dos Jerónimos
Av. da Liberdade
Marquês do Pombal
Parque Eduardo VII
Parque das Nações
Oceanário
Igreja de Santo António
Capelinha das Aparições
Santuário de Fátima
Aljustrel
Valinhos
Universidade de Coimbra

Convento das Carmelitas
Santuário da Batalha
Santiago de Compostela
Monte Gozo
Catedral de Compostela
Túmulo de Santiago
Plaza de Obradoiro
Hospital Real
Plaza de la Quintana
Vinho do Porto
Tomar
Santuário de Alcobaça
Nazaré
Santuário do Bom Jesus

FÁTIMA I SANTIAGO
1º DZIEŃ • LIZBONA / FÁTIMA
Przylot do Lizbony i przejazd do hotelu w Fátimie. Fátima jest dzisiaj
najbardziej poszukiwanym wśród katolików celem pielgrzymek i rocznie
odwiedza ją ponad 7 milionów pierlgrzymów. Miejsce to, ukryte w 1917 roku,
jest obecnie „Ołtarzem świata” dzięki przesłaniu pozostawionemu przez
Matkę Bożą i rozpowszec nionemu przez trójkę małych pastuszków: Łucję,
Franciszka i Hiacyntę.
2º DZIEŃ • FÁTIMA
Poranne zwiedzanie sanktuarium, udział w nabożeństwach i we mszy św. Po
południu zwiedzanie Aljustrel, miejsca urodzenia trójki widzących, i Valinhos –
miejsce pierwszego i trzeciego pojawienia się anioła w 1916 oraz jedynego
pojawienia się Matki Bożej poza Cova da Iria w 1917. Będzie również
możliwość odprawienia nabożeństwa Drogi Krzyżowej, znanej rónież pod
nazwą Kalwarii Węgierskiej. Stacje Drogi Krzyżowej znajdują się wzdłuż
dróżki, którą dzieci udawały się z domu do Cova da Iria. Kolacja w hotelu.
Nocleg. Po kolacji możliwość udziału w nabożeństwie różańcowym i procesji
ze świecami przy kapliczce objawień.
3º DZIEŃ • FÁTIMA / BATALHA / ALCOBAÇA / NAZARÉ / FÁTIMA
Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę. Dzisiaj zwiedzimy dwa
spośród najważniejszych zabytków Portugalii znajdujących się na liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najpierw zatrzymamy się w Batalha
(klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej). Zwiedzimy tu jeden z najpiękniejszych w
Portugalii późnogotyckich zabytków. Jedną z dat przypisywanych
początkom tej budowli to 1388 rok. Miejsce to, oprócz upamiętnienia ważnej
bitwy, symbolizuje okres przejściowy w wielu aspektach historii Portugalii.
Jednym z nich jest początek nowej dynastii panującej, której przedstawiciele
zostali tu pochowani. Z Batalha jedziemy do Alcobaça, XIII w. (benedyktyński
klasztor NMP). Jest to jeden z najlepiej zachowanych przykładów architektury
cystersów. Monumentalne rozmiary klasztoru odzwierciedlają ważną rolę,
jaką zkonu w pierwszych latach formowania się państwowości Portugalii, jak
również wagę oddziaływania cystersów w sposób szczególny na region, w
którym działali. W kościele przyklasztornym znajdują się groby Pedro i Inês,
bohaterów bardzo popularnej wśród Portugalczyków historii miłosnej.
Prawdopodobnie są to najładniejsze grobowce gotyckie w skali całego kraju.
10 km stąd, w Nazaré, rozciąga się jeden z najpiękniejszych w Portugalii
widoków na Ocean Atlantycki. Ciągle jest to tradycyjna wioska rybacka.
Rozrosła się jednak, odkąd zaczęli tu przybywać turyści poszukujący piaszczystych plaż. Przerwa na obiad i czas wolny. Powrót do Fátimy. Kolacja w
hotelu. Nocleg.
4º DZIEŃ • FÁTIMA / BRAGA / SANTIAGO
Dzisiaj opuszczamy Fátimę i kierujemy się na północ, do Bragi. Jest to miasto
arcybiskupów, centrum wiary chrześcijańskiej na Półwyspie Iberyjskim przed
pojawieniem się Santiago de Compostela. Najpierw było to rzymskie miasto
Bracara Augusta. Ale to Celtowie, przybyli na to miejsce w V w. (a konkretnie
na wzgórze, gdzie dzisiaj znajduje się sanktuarium Dobrego Jezusa, które
również zwiedzimy) przyczynili się do wzrostu ważności Bragi. Sanktuarium
Dobrego Jezusa jest imponującą budowlą barokową, zasługującą na to
określenie dzięki majestatycznym schodom wiodącym do kościoła
położonego na szczycie wzgórza. Po dotarciu do kościoła można podziwiać
sanktuarium otoczone zielonymi rzeźbami i fontannami będącymi alegorią
pięciu zmysłów, które są oczyszczane wspinającą się wzdłuż nich wodą.
Wewnątrz kościoła czeka na nas niesamowita sceneria Ukrzyżowania z
rzeźbami naturalnych rozmiarów w ołtarzu. Obiad. Kontunuacja podróży do
Santiago de Compostela. Wjeżdżamy do Hiszpanii przez Galicję. Santiago
jest jednym z najważniejszych dla chrześcijan sanktuariów. Jest to jedno z
trzech świętych miast na świecie, wraz z Rzymem i Jerozolimą. To tutaj
apostoł Jakub Starszy przybył aby ewangelizować nieznane ziemie na
zachodzie. Postanowił wrócić do Judei, gdzie został ścięty. Jego naśladowcy
przywieźli jego relikwie z powrotem do Santiago i tu go pochowali. Kiedy
odnaleziono święte szczątki św. Jakuba, Santiago stało się celem wielu
pielgrzymek z całego znanego wówczas świata. Kolacja w hotelu. Nocleg.
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5º DZIEŃ • SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dzisiaj proponujemy 4 - kilometrowy spacer z Monte Gozo, Góry Radości, do
katedry. Góra Radości była ostatnim miejscem ostatniego postoju przed
dotarciem do grobu św. Jakuba, gdzie pielgrzymi, po miesiącach
niekończącej się podróży mogli zobaczyć w końcu wieże katedry i wyrazić
swą radość z tego powodu. O 12:00 możliwość uczestnictwa we mszy św.
dla pielgrzymów. Miasto jest pełne budynków o barokowych fasadach,
zbudowanych z granitu. Chara teryzuje je również ożywiona atmosfera,
typowa dla często odwiedzanych przez ludzi miejsc oraz przez dużą liczbę
zamieszkujących je studentów. Widok z katedry jest niesamowity i jedyny w
swoim rodzaju. Niemniej interesujący jest Szpital Królewski jak również Plaza
de la Quintana.
6º DZIEŃ • SANTIAGO / PORTO / COIMBRA / FÁTIMA
Wczesny wyjazd w kierunku granicy portugalskiej. Naszym pierwszym
przystankiem będzie Oporto, drugie pod względem wielkości i roli gospodarczej miasto Portugalii.Miasto znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO dzięki zachowaniu oryginalnej architektury. Stara dzielnica Ribeira
(Wybrzeże) wciąż daje nam wyobrażenie o starym miasteczku, jakim Porto
było na początku swojej historii. Tutaj zatrzymamy się w jednej z piwnic na
degustację wina. Obiad po drodze. Po południu jedziemy do Coimbry. Miasto
o tradycjach uniwersyteckich z 1290 r. i będących jednymi z bardziej znanych
do naszych czasów. Zwiedzanie klasztoru karmelitanek, w którym mieszkała
siostra Łucja. Zwiedzanie dziedzińca starego uniwersytetu i kaplicy św.
Michała. Czas na spacer po głównych ulicach Coimbry. Godzinę drogi stąd
znajduje się Fátima, do której wracamy na nocleg. Kolacja i nocleg.
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7º DZIEŃ • FÁTIMA / LIZBONA / POLSKA
Wyjazd do Lizbony. Zaczniemy zwiedzanie od wschodnich rejonów Lizbony,
gdzie znajduje się Park Narodów. Miejsce to jest również znane pod nazwą.
Expo 98, ponieważ to właśnie tu została zorganizowana Wystawa Światowa
Expo w 1998 roku. Jest to najnowsza część Lizbony, w której można znaleźć
wiele przykładów architektury postmodernistycznej autorstwa tak znanych
architektów jak: Álvaro Siza, Peter Chermayeff, Calatrava. Obszar ten jest
dzisiaj najpopularniejszym miejscem na spędzenie wolnego czasu, gdzie całe
rodziny mogą znaleźć mnóstwo etnicznych restauracji usytuowanych wzdłuż
rzeki oraz w ogrodach. Można tu zwiedzić Park Wiedzy, największe w Europie
Oceanarium (akwarium) odwiedzane rocznie przez ponad milion turystów.
Stąd wyruszymy do kościoła św. Antoniego, zbudowanego w miejscu
urodzenia świętego, oraz do katedry. Obydwa zabytki znajdują się na
najstarszym z siedmiu wzgórz w Lizbonie o nazwie Alfama. Obiad po drodze.
Po południu czeka na nas jeden z najbardziej monumentalnych obszarów
miasta: Belém, w zachodniej częśc Lizbony. To stąd w XIV i XV w. wypływali
żeglarze, by odkryć nowe światy.
Najpierw zatrzymamy się przy wieży z Belém – najoryginalniejszym zabytku
Lizbony. Będziemy mieli również okazję zobaczyć Pomnik Odkrywców oraz
rozległy plac „Praça Imperial”, gdzie odbyła się Wystawa Światowa w 1940 r.
Znajdując się w tym miejscu nikt nie może pozostać obojętny wobec
wspaniałego widoku na majestatyczny klasztor Hieronimitów. Zwiedzanie
kościoła NMP z Belém (kościół należący do klasztoru). Transfer na lotnisko.

