
Zaproszenie do wspólnego pielgrzymowania

BIURO PIELGRZYMKOWE AWERTOUR  pragnie zachęcić do wyruszenia na pielgrzymkowe 
szlaki. Od dawien dawna człowiek pielgrzymował, by zbliżyć się do Boga i choć zmieniła się forma 
oraz środki transportu, cel pozostał taki sam - ... abyś wrócił lepszym!

BIURO PIELGRZYMKOWE AWERTOUR we współpracy z doświadczonymi duszpasterzami 
bardzo starannie przygotowuje ofertę, tak, aby móc połączyć bogaty program zwiedzania z 
duchowym wymiarem każdej pielgrzymki. Dlatego też każdy z przedstawionych programów może 
zostać dostosowany do oczekiwań i duszpasterskich potrzeb organizatora wyjazdu grupowego.

PIELGRZYMKA DO FATIMY  I  SANTIAGO DE COMPOSTELLA
            Cena: 1850 PLN + 440 EUR   Termin: 11.10-18.10.2016

PROGRAM RAMOWY PIELGRZYMKI

1. dzień: 11.10.2016: Wyjazd z parafii na lotnisko wylot do Lizbony. Przylot, obiadokolacja i
nocleg w Lizbonie.( nocleg Lizbona) 

2. dzień: 12.10.2016: Po śniadaniu zwiedzanie Lizbony, przejazd do Alfamy, miejsce narodzin św.
Antoniego , przejazd do   Sintry – pałac Królewski, kościół św. Marcina . Następnie przejazd do
Cabo da Roca – miejsce gdzie kończy się ziemia, przejazd do Fatima, zakwaterowanie w hotelu
obiadokolacja. Nabożeństwo różańcowe procesja ze świecami.  (nocleg Fatima )

3. dzień: 13.10.2016. śniadanie, 9:00 udział w międzynarodowej modlitwie różańcowej , 10:00
Masza  Święta  główna,  błogosławieństwa  chorych  oraz  procesja  pożegnalna  . Nawiedzenie
Sanktuarium i miejsca objawień w Fatimie, podczas, których Matka Boska przekazała dzieciom trzy
tajemnice fatimskie, nawiedzimy: Kaplicę Objawień - serce tego sanktuarium, Bazylikę Matki Boskiej
Różańcowej z grobami  siostry Łucji  oraz błogosławionych Franciszka i Hiacynty,  Bazylikę Trójcy
Świętej,  zobaczymy  także  pomnik  Jana  Pawła  II.  Następnie  przejazd  do Batalhi ,zwiedzanie
monastyru  de  Santa  da  Victoria, Alcobaci –  opactwo  Cystersów  założone  dla  upamiętnienia
wyzwolenia Santarem z rąk mauretańskich oraz Nazare – małej wioski rybackiej z kościołem Nossa
Senora da Nazare. Powrót do Fatimy. Obiadokolacja . Udział w Modlitwie Różnicowej ze świecami .
(nocleg Fatima )

4.  dzień:  14.10.2016 Po  śniadaniu  wyjazd  do Obidos –  zwiedzanie   średniowiecznego
miasteczka  z charakterystycznym  zamkiem  otoczonym  murami  obronnymi.  Następnie
zwiedzanie Marfy –  zespół  klasztorny  wybudowany  za  panowania  Jana  V.  Powrót  do  Fatimy,
kolacja. Nabożeństwo różańcowe procesja (nocleg Fatima )

5.  dzień:  15.10.2016 Po  śniadaniu  wyjazd  do  Santiago  de  Compostela.  Po  drodze
zwiedzanie Coimbry –  dawnej  stolicy  Portugalii  oraz  miasta Bragi  majacego  ponad  2000  lat  i
będącego najstarszym miastem chrześcijańskim w Portugali  gdzie znajduje się sanktuarium Bon
Jesus z capellą dos Milagres. Przyjazd do Santiago de Compostella. Zakwaterowanie, kolacja i
nocleg.
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6. dzień: 16.10.2016 Po śniadaniu zwiedzanie  Santiago de Compostela - jednego z trzech
głównych celów średniowiecznego pątnictwa, gdzie wyruszali ludzie wszystkich stanów płci obojga.
Zwiedzanie katedry św. Jakuba-miejsce spoczynku jednego z dwunastu apostołów, Msza Święta .
Kolacja i nocleg.

7. dzień: 17.10.2016 Po śniadaniu wyjazd autokarem do Fatimy,  po drodze zwiedzanie Porto:
Torre dos Clérigos, katedra.( wizyta w winnicy )  Zakwaterowanie, kolacja. Nabożeństwo różańcowe
procesja. (nocleg Fatima )

8. dzień:  18.10.2016 Po śniadaniu  wyjazd autokarem do Lizbony Wylot  do przylot  Transfer
autokarem do parafii. Przyjazd w godzinach wieczornych.

Informacje dodatkowe: W programie przewidziana jest codzienna Msza święta,

– W zależności od miejscowych uwarunkowań  kolejność odwiedzanych miejsc może być inna

niż opisana w ramowym programie pielgrzymki,

– W przypadku zorganizowanych grup z parafii program pielgrzymki może być rozszerzony

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z organizatorem wyjazdu z parafii,

– Dopłata za pokój jednoosobowy: 160 EUR.

Cena pielgrzymki obejmuje: Przejazd  klimatyzowanym autokarem,

– 7 noclegów w pokojach dwu- i trzyosobowych w hotelach 3*** i 4****,

– Wyżywienie 2 razy dziennie -  7 śniadań, 7 obiadokolacji,

– Opiekę pilota,

– Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance (KLiA) do kwoty 30.000 EUR,

– Ubezpieczenie NNW do kwoty 4.000 EUR,

– Ubezpieczenie BP (bagażu) do kwoty 400 EUR.

Cena pielgrzymki nie obejmuje: Napojów do kolacji,

– Bilety wstępu ok. 75 EUR 

– Zestaw audio guide - 30 PLN

– Zwyczajowych napiwków.

Wpłaty na pielgrzymkę: Do uzgodnienia z organizatorem.
  

 
Zapisy,informacje oraz wpłaty :                                        
     W KANCELARII PARAFIALNEJ                                           BIURO PIELGRZYMKOWE AWERTOUR   
             u Księdza Proboszcza                                                               Awertour Plac św. Mikołaja 8
                                                                                                 43-300Bielsko-Biała                
     PIOTRA KONIECZNEGO                                                tel. 601 187 990
                                                                                                  lub 33 816 25 30
   Parafia św. Marii Magdaleny                                              www.awertour.eu
            ul.Księdza Jana Banasia 5                                                                                                           
       34-312 Międzybrodzie Bialskie

                     tel.33 866 18 20                                                                                                   
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