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WYJAZD NA 37. ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
LIZBONA 2023

TERMIN: 31.07- 11.08.2023

1 dzień (poniedziałek 31.07.2023): Przejazd autokarem na lotnisko w Krakowie. Przelot do Porto.
Transfer autokarem do Lizbony. Pilot przekazuje grupę do biura organizacyjnego ŚDM.

01.08- 06.08.2023: udział w obchodach Światowych Dni Młodzieży.

8 dzień (poniedziałek 07.08.2023): 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.  Wieczorem
przejazd  do  FATIMY.  Zakwaterowanie,  obiadokolacja.  Udział  w  modlitwie  różańcowej  i  procesji
światła połączonej z niesieniem figury Matki Bożej. Nocleg

9 dzień (wtorek  08.08.2023):  Pobyt  w  FATIMIE i  okolicy.  Nawiedzenie  kaplicy  objawień,  która
powstała  w miejscu,  gdzie zjawiła  się  Matka Boża.  Przejście  do Bazyliki  Różańcowej,  w której
znajdują się groby małych wizjonerów (Hiacynty i Franciszka) oraz siostry Łucji dos Santos. Czas
wolny na prywatną modlitwę i indywidualne nawiedzenie sanktuarium. Wieczorem obiadokolacja.
Udział w modlitwie różańcowej i procesji światła połączonej z niesieniem figury Matki Bożej. Nocleg.

10  dzień (środa  09.08.2023): 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. 

11 dzień (czwartek 10.08.2023): Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do COIMBRY- dawnej
stolicy Portugalii. Zobaczymy m.in. najstarszy uniwersytet w Portugalii, Starą Katedrę oraz Klasztor
SS. Karmelitanek, gdzie przebywała Siostra Łucja. Następnie 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. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

12 dzień (piątek  11.08.2023):  Po śniadaniu  wykwaterowanie  i  przejazd na  lotnisko.  Przelot  do
Krakowa. Transfer autokarem do miejsca wyjazdu.

Cena:  4.100 zł
CENA ZAWIERA:
- przelot samolotem Lufthansa; opłaty lotniskowe, bagaż 23 kg;
- przejazdy klimatyzowanym, komfortowym autokarem w Polsce i Portugalii;
- 4 noclegi w hotelach: 3 w Fatimie, 1 w Porto. Pokoje 3 i 4- os., 
- wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
- opieka pilota, 
- opieka duchowa kapłana, 
- ubezpieczenie KL, NNW, CP- choroby przewlekłe, bagaż; SIGNAL IDUNA S.A.,
- rezerwacje Mszy św.,
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.
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UWAGI:
- codziennie planowana jest Msza Św.
- dokument potrzebny do podróży: dowód osobisty ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.
- koszty programowe 30 euro (bilety wstępu, przewodnicy lokalni, opłaty wjazdowe, taksy klimatyczne). 
- cena nie zawiera pakietu uczestnictwa w ŚDM.
- oferta przygotowana pod przeloty liniami Lufthansa:

31.07.2023 Kraków 10:50- Frankfurt 12:25,  Frankfurt 13:50- Porto 15:35
11.08.2023 Porto 12:05- Frankfurt 15:45,  Frankfurt 16:55- Kraków 18:25
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