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Dzień 1 – POLSKA – MADRYT 
Zbiórka w hali odlotów lotniska międzynarodowego w... Przelot do Madrytu, przejazd do hotelu. Jeśli czas pozwoli rozpoczniemy 
zwiedzanie hiszpańskiej stolicy od panoramicznej przejażdżki po mieście. Kolacja i nocleg. 

Dzień 2 –  MADRYT – TOLEDO 
Do południa będziemy zwiedzać historyczne centrum stolicy  z katedrą, gdzie czci się słynącą figurę Matki Boskiej Almudena. W 
pieszej wędrówce wokół pałacu królewskiego i  Plaza Mayor poznamy znajdujące się tam zabytki. W godzinach południowych udamy 
się do Toledo, jednego z najpiękniejszych miast hiszpańskich. Zwiedzimy przewspaniałą katedrę, a czarujące uliczki pełne zabytków 
wprowadzą nas w średniowieczną atmosferę miasta. Kolacja i nocleg. 

Dzień 3 – TOLEDO – KORDOBA 
Rano przejazd do Kordoby przez pełną uroku środkową część Hiszpanii. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od katedry – Mezquita – 
zlokalizowanej w byłym meczecie, który stanął na zagarniętym przez muzułmanów kościele wizygockim. Miasto malowniczo oparte  
o brzeg rzeki  Gwadalkiwir jest pełne niezrównanych zabytków, w tym licznych kościołów. Kolacja i nocleg. 

Dzień 4 – KORDOBA – GIBRALTAR 
Przez urokliwą Andaluzję udamy się do Gibraltaru, by zaczerpnąć coś z niepowtarzalnego ducha tej jedynej w Europie kolonii 
angielskiej. Przechadzka po mieście wciśniętym między morze, a niebotyczną skałę przysparza niesamowitych wrażeń. Kolacja i 
nocleg. 

Dzień 5 – GIBRALTAR – SEWILLA 
Rano pojedziemy do Sewilli, miasta pełnego zabytków mauretańskich i chrześcijańskich, pośród których wspaniałością jaśnieje 
miejscowa katedra, prawdziwy skarbiec sztuki sakralnej.  Na uwagę zasługuje dawny pałac-zamek Alcazar. Kolacja i nocleg. 

Dzień 6 – SEWILLA – LIZBONA – FATIMA 
Opuścimy piękną Andaluzję i wjedziemy  w krainę portugalskich lasów drzew korkowych.  Zatrzymamy się w Lizbonie dla podziwiania 
tego fascynującego miasta nad Tagiem, zwiedzając jego cud architektury – kościół Hieronimitów i okoliczne zabytki. O zmierzchu 
udamy się do Fatimy, by po kolacji zdążyć na procesję różańcową ze świecami. Kolacja. 

Dzień 7 – FATIMA 
Do południa czas spędzimy w Sanktuarium, nawiedzając Bazyliki, Kaplicę  Objawień. Czas na indywidualną modlitwę. Po południu 
odprawimy Drogę Krzyżową w przecudnej scenerii gajów oliwkowych. Udamy się do rodzinnej wioski dzieci fatimskich. Kolacja i 
kolejna procesja różańcowa ze świecami. Nocleg. 

Dzień 8 – FATIMA – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Po wczesnej Mszy św. pojedziemy  przez piękne krainy środkowej i północnej Portugalii do hiszpańskiej Galicji, gdzie leży Santiago  
de Compostela. Nawiedzimy grób św. Jakuba Apostoła i udamy się na spacer po tym fascynującym zbudowanym z granitu mieście 
pełnym zabytków. Kolacja i nocleg. 

Dzień 9 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – SALAMANKA 
Po Mszy odprawionej w pobliżu grobu Apostoła udamy się w podróż do Salamanki, kolejnego miasta-muzeum na hiszpańskiej 
mapie. Zwiedzimy przewspaniałą katedrę, okoliczne zabudowania uniwersyteckie, pełne uroku średniowieczne uliczki i rozległy Plaza 
Mayor. Kolacja i nocleg. 

Dzień 10 – SALAMANCA – ALBA DE TORMES – AVILLA – MADRYT 
Wyjeżdżając z Salamanki zatrzymamy się w maleńkiej miejscowości Alba de Tormes, by pomodlić się u grobu św. Teresy.  Stąd 
udamy się do jej rodzinnego miasta Avilli, słynącego z prawie nie tkniętych średniowiecznych murów obronnych z wieżami. W 
kościele karmelitańskim zwiedzimy pamiątki związane z życiem św. Teresy. Spacer po mieście dostarcza niezwykłych wrażeń 
estetycznych. Stąd udamy się do Madrytu na kolację i nocleg. 

Dzień 11 – MADRYT – WARSZAWA 
Przylot do Warszawy i zakończenie pielgrzymki.  

 
ŚWIADCZENIA: przelot samolotem Warszawa – Madryt – Warszawa (lub inny rejs), przejazdy autokarem klimatyzowanym,  
noclegi w hotelach *** w pokojach dwuosobowych z łazienkami, pokój jednoosobowy na życzenie  
za dopłatą, śniadania i obiadokolacje, zwiedzanie zgodnie z programem (kolejność może ulec zmianie stosownie do warunków 
miejscowych), wstępy, opieka przewodnika, ubezpieczenie. 

Nie wliczono w cenę: napojów do obiadokolacji.                               
  ORIENTACYJNA CENA 2000 ZŁ + 600 EURO


