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WYJAZD NA 37. ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 

LIZBONA 2023 

 

 

TERMIN: 31.07- 13.08.2023 
 

1 dzień (poniedziałek): Przejazd autokarem na lotnisko. Przelot do LIZBONY. Po przylocie pilot 
przekazuje grupę do biura organizacyjnego ŚDM. 
 

2- 7 dzień (wtorek- niedziela): udział w obchodach Światowych Dni Młodzieży. 
 
8 dzień (poniedziałek): Zwiedzanie LIZBONY: zabytkowa średniowieczna dzielnica z pchlim 

targiem Alfama, położona u stóp Zamku Św. Jerzego, katedra Se,  kościół Św. Antoniego 
Padewskiego- stojący w miejscu domu rodzinnego Świętego, dzielnica Belem, z pięknym 
klasztorem Hieronimitów, Pomnik Odkrywców, którzy z Lizbony wyruszali na podbój Nowego Świata 
oraz Wieża Belem. Przejazd do SINTRY wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 
centrum zobaczymy m.in. dawną letnią rezydencję królewską- Pałac Narodowy. Następnie przejazd 
do Cabo da Roca- najdalej na zachód wysuniętego przylądka Europy. Będziemy podziwiać widok 
na wspaniałą panoramą Atlantyku z perspektywy 140 m. urwiska. Przejazd do Fatimy na 
obiadokolację i nocleg. 
 

9 dzień (wtorek): Po śniadaniu przejazd do starego Sanktuarium Maryjnego w NAZARE, w 
dzielnicy „O Sitio” usytuowanego na szczycie klifu, z którego rozpościera się majestatyczny widok 
na wspaniałe plaże dawnej miejscowości rybackiej, która obecnie posiada statut nadmorskiego 
kurortu. Czas wolny na wypoczynek nad oceanem. W drodze powrotnej krótki postój w 
miejscowości BATALHA. Zwiedzanie zespołu klasztornego Matki Boskiej Zwycięskiej uchodzącego 

za wspaniałe arcydzieło gotyku, z grobowcami władców portugalskich, wpisanego na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wieczorem powrót do Fatimy, obiadokolacja. Udział w 
modlitwie różańcowej i procesji światła połączonej z niesieniem figury Matki Bożej. Nocleg.  
 

10 dzień (środa): Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do regionu Marinha Grande, na plażę  
Samuoco. To przepiękna plaża o długości 5,5 km, a wydmy przywołują skojarzenia z plażami nad 
morzem bałtyckim. Po południu przejazd do PORTO- niezwykłego i drugiego co do wielkości miasta 
Portugalii, malowniczo położonego nad brzegami rzeki Duoro, gdzie w dolinie rzeki rozciągają się 
słynne winnice. Zwiedzanie historycznego centrum: kościół Św. Franciszka, Katedra Se z tarasem 
widokowym, most Ponte de Dom Luis I, nastrojowa dzielnica Ribeira. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja i nocleg 
 

11 dzień (czwartek): Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do BRAGA, będącego 
jednym z najstarszych miast Portugalii, kolebki chrześcijaństwa na zachodzie Płw. Iberyjskiego. 
Zwiedzanie Sanktuarium Bom Jesus z malowniczą drogą krzyżową i imponującymi schodami- to 
religijny i architektoniczny symbol Portugalii. Po południu przejazd do SANTIAGO DE 
COMPOSTELA- jednego z najstarszych po Jerozolimie i Rzymie sanktuariów pielgrzymkowych 
świata. Modlitwa przy grobie Świętego Jakuba, następnie zwiedzanie barokowej katedry oraz 
spacer malowniczymi uliczkami miasta. Wieczorem przejazd do domu pielgrzyma w okolicach 
Santiago. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
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12 dzień (piątek): Śniadanie. Kontynuacja zwiedzania SANTIAGO DE COMPOSTELA. Następnie 
przejazd na CABO FISTERRA- przylądek uznawany w średniowieczu za koniec świata (Finisterre). 
Miejsce bardzo ważne na Drodze św. Jakuba- to tu mieli dotrzeć uczniowie Świętego aby otrzymać 
pozwolenie na pochowanie jego ciała w Santiago de Compostela. Chwila wolnego na pobliskiej 
plaży Langosteira. Wieczorem przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 

13 dzień (sobota): Śniadanie. Przejazd na południe w stronę Hiszpanii. Po przekroczeniu granicy 
portugalsko- hiszpańskiej udamy się na plażę Camarido lub Moledo w regionie Caminho. To 

najbardziej wysunięte na północ plaże Portugalii, z niesamowitym widokiem na wyspę z fortem 
Insua. Całodzienny pobyt na plaży z bogatą infrastrukturą gastronomiczną. Wieczorem przejazd do 
hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

14 dzień (niedziela): Pobranie suchego prowiantu i wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko w 

Lizbonie i wylot do kraju. Transfer autokarem do miejsca wyjazdu. 
 
 
 

Cena:   
680 € (pakiet świadczeń w Portugalii) 

+ 2.790 zł (bilet lotniczy TAP Portugal) 

  
 
CENA ZAWIERA: 
- przelot samolotem; opłaty lotniskowe, bagaż; 
- przejazdy klimatyzowanym, komfortowym autokarem w Polsce i Portugalii; 
- świadczenia (bez samej Lizbony w trakcie ŚDM, gdzie 7 noclegów będzie u rodzin): 
   - 6 noclegów w hotelach lub domach pielgrzyma, pokoje 3 i 4- os.,  
   - wyżywienie według programu: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 
   - opieka pilota,  
   - opieka duchowa kapłana,  
   - ubezpieczenie KL, NNW, CP- choroby przewlekłe, bagaż; SIGNAL IDUNA S.A., 
   - rezerwacje Mszy św., 
   - składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. 
 
UWAGI: 
- dokument potrzebny do podróży: dowód osobisty ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. 
- koszty programowe 40 euro (bilety wstępu, przewodnicy lokalni, taksy klimatyczne).  

Ta kwota będzie zbierana przez pilota.  
W większości obiektów obowiązują darmowe wstępy dla młodzieży z UE do 18 roku życia- dla 
tych osób suma wydatków programowych powinna się zmieścić w kwocie ok. 20 Euro. 
 

 
Oferta przygotowana w oparciu o przeloty linią TAP Portugal: 
31.07.2023 Warszawa 19:15- Lizbona 22:20 
13.08.2023 Lizbona 07:00- Warszawa 12:00 
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