
Pielgrzymka Religijno-Pokutna

Wrocław - Portugalia + Santiago de Compostella – Wrocław

10 dni
Termin: 28.09-07.10.2020 r. 

CENA: 4150 zł/os. (grupa minimum 50 osób pełnopłatnych)
Dodatkowo płatne: 150 euro/os. 

W cenie:
Transport autokarem FUNCLUB  - klasa LUX 
Opieka pilota
ubezpieczenie
bilet lotniczy w obie strony (tanie linie lotnicze)
realizacja program
8 noclegów w hotelach **/***

Dzień 1

Przejazd  na  lotnisko,  wylot  do  Lizbony  o  godz.  11.30.  Przylot  do  Lizbony  około  14.45
Objazd Lizbony, punkt widokowy na miasto,  wizyta w dzielnicy Expo, możliwość wizyty
w oceanarium lub przejażdżki kolejką linową z widokiem na okolice.   Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 2

Spacer po centrum miasta, dzielnica Belem – wieża, klasztor Hieronimitów, plac Handlowy,
główny  deptak  Lizbony  –  Rua  Augusta,  plac  Rossio,  miejsce  narodzin  św.  Antoniego,
katedra,  mauretańska  Alfama  –  najstarsza  dzielnica  Lizbony.  Msza  Święta.  Czas  wolny,
możliwość przejażdżki  zabytkowym tramwajem na wzgórze i  obserwacji  miasta  z  punktu
widokowego  ze  wzgórza,  gdzie  wznosi  się  zamek  św.  Jerzego.  Transfer  do  hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja, odpoczynek.  

Dzień 3

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do SINTRY – dawnej letniej rezydencji portugalskich
monarchów,  położonej  w  uroczej  okolicy,  wśród  egzotycznych  ogrodów  i  zalesionych
wzgórz,  wpisanej  na  listę  UNESCO.  Spacer  malowniczymi  uliczkami,  przejście  pod
PalácioNacional  –  wspaniały  pałac  położony  w sercu  Starego  Miasta.  Czas  wolny  na
indywidualne  zwiedzanie  Quinta  da  Regaleira  –  fascynującej  rezydencji  otoczonej
tajemniczymi ogrodami. Przejazd na najbardziej wysunięty na zachód punkt Europy – CABO
DA ROCA.  Msza Święta. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.



Dzień 4

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PORTO, miasta niezwykłego i pełnego kontrastów,
malowniczo położonego na wzgórzu nad rzeką Duero. Historyczne centrum miasta zostało
wpisane  na  listę  UNESCO.  Zwiedzanie:  kościół  św.  Franciszka;  dworzec  św.  Benedykta,
zbudowany w miejscu dawnego klasztoru, który kryje wspaniałe dekoracje z płytek azulejos.
Msza  Święta.  Wizyta  w  jednej  z  najpiękniejszych  zabytkowych  księgarń  świata  Lello
&Irmao.  Rejs  statkiem  po  rzece  Duero  –  wspaniała  okazja,  by  poznać  miasto  z  innej
perspektywy. Przejazd do COIMBRY, dawnej stolicy Portugalii i centrum uniwersyteckiego.
Spacer:  najstarszy w kraju uniwersytet,  założony w 1290 r.  Stara Katedra najwspanialsza
romańska budowla w Portugalii; Kościół Świętego Krzyża z arcydziełami sztuki rzeźbiarskiej
renesansu. Przejazd do hotelu do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Dzień 5

Śniadanie.  Zwiedzanie  Santiago  de  Compostela.   Msza  Święta.  Po  śniadaniu  pobyt
w Santiago de Compostela. Według tradycji miasto to powstało dzięki biskupowi Irii, który
doprowadzony przez gwiazdę (z łaciny: campus stellae - "pole gwiazdy" stąd nazwa miasta)
odkrył tu ok. 830 roku grób św. Jakuba Starszego apostoła. W roku 896 król Asturii Alfons II
Wielki wybudował nad grobem bazylikę. Tak jak miliony pielgrzymów my także nawiedzimy
grób  Św.  Jakuba  i  będziemy  spacerować  po  uliczkach  tego  przepięknego  galicyjskiego
miasta.  W  godzinach  popołudniowych  udamy  się  do  miejsca  położonego  nad  Oceanem
Atlantyckim  i  oddalonego  od  Santiago  de  Compostela  o  około  90  km.  To  miejsce
to Finisterra,  skalisty  przylądek,  dawniej  uważany  za  najdalej  wysunięte  miejsce  świata.
Za tym przylądkiem był  już tylko nieznany ocean i  dalej  otchłań,  w którą spadają statki.
Będąc w tym miejscu nazwanym Końcem Ziemi (Finis Terra) pielgrzym uważał, że dotarł na
krańce świata. Obmywał się w falach Atlantyku i mógł wrócić do domu - obmyty z grzechów.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6

Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Dobrego Jezusa z Góry (Bom Jesus de Monte), które jest
położone  zaledwie  kilka  kilometrów  od  Bragi.  Msza  Święta.  Jest  to  drugie  najczęściej
odwiedzane  sanktuarium  na  terenie  Portugalii.  Szczególną  popularnością  wśród
odwiedzających cieszą się barokowe schody prowadzące do kościoła – mają one ponad 100
metrów długości i są uważane za jeden z najpopularniejszych widoków z Portugalii. Dalej
tego dnia udamy się już do Fatimy i będziemy uczestniczyć w modlitwie różańcowej oraz
procesji na terenie Sanktuarium.

Dzień 7

Śniadanie.  Pobyt  w Fatimie  – zwiedzanie  Sanktuarium i  okolic.  Msza Święta.  Węgierska
droga  krzyżowa,  spacer  do  Ajsutrel,  rodzinnej  wioski  pastuszków.  Wieczorna  procesja
i modlitwa różańcowa. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8

Śniadanie. Pobyt w Fatimie, czas na modlitwę. Obiadokolacja i nocleg.



Dzień 9

Śniadanie. Wyjazd do miasteczka Batalha znanego z dominikańskiego zespołu klasztornego,
uważanego  za  jeden  z  najpiękniejszych  przykładów  sztuki  późnego  gotyku  w  Europie,
wpisanego na prestiżową listę UNESCO. Msza Święta. Stamtąd pojedziemy na krótką wizytę
w Alcobaca –  do  opactwa  cystersów z  największym  w Portugalii  kościołem  Mosteiro  de
Santa Maria. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 10
Przejazd  na  lotnisko  w  Lizbonie.  Około  6  wylot  do  Berlina.  Przejazd  do  Wrocławia,
zakończenie pielgrzymki.

Terminy wpłat:
1. 20.01.2020 r. – 500 zł (gotówką)
2. 20.03.2020 r. – 1000 zł (na konto)
3. 20.05.2020 r. – 1500 zł (na konto)
4. 30.06.2020 r. – 1150 zł (na konto)



DLACZEGO MY
Biuro Podróży FunClub,  istnieje na polskim rynku turystycznym od 1997 roku,  na początku jako
spółka cywilna, a od 2001 roku jako spółka z o.o. Przez te wszystkie lata z  powodzeniem organizuje
autokarowe wczasy wypoczynkowe w Europie oraz lotnicze imprezy grupowe na wszystkich
kontynentach.  Współpracujemy  zarówno  z  Klientami  indywidualnymi  jak  i instytucjonalnymi.
Organizację  swoich wakacji  powierza nam co roku prawie 40.000 osób oraz ponad 150 firm,  do
których  należą  najwięksi  pracodawcy  w  Polsce.   Z  roku  na  rok  notujemy  coraz  większą  ilość
sprzedanych wycieczek.
Biuro Podróży Funclub stale powiększa swój zasięg sprzedaży.  Obecnie  nasze oferty dostępne są
u ponad  1200  agentów  turystycznych  w  każdym  zakątku  Polski.  Zatrudniamy  doświadczonych
i wykwalifikowanych  pracowników,  którzy  dokładają  wszelkich  starań,  aby  upragniony  urlop  był
spełnieniem Państwa wakacyjnych marzeń. 

Jako organizator imprez turystycznych posiadamy m.in:
Zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego, Gwarancję Ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA (na kwotę:
1510000 PLN),Wpis  do  Centralnego  Rejestru  Zezwoleń nr:  03622,  Rekomendacje  Wielkopolskiej
Izby Turystycznej.

NASZA FLOTA:
Dysponujemy  własną  bazą  luksusowych,  najnowocześniejszych  autokarów  i  busów  osobowych.
Wszystkie  pojazdy spełniają  niezwykle  rygorystyczne normy bezpieczeństwa zgodne z przepisami
obowiązującymi w Unii Europejskiej. Jednocześnie każdy z naszych autokarów posiada zezwolenie na
poruszanie  się  z  prędkością  100km/h  i  odbywa  regularne  badania  techniczne  w  autoryzowanych
serwisach.  Nasze autokary wyposażone są  w minibar,  kuchenkę mikrofalową, lodówki,  nawigację
satelitarną, klimatyzację HISPACOLD (najlepsze klimatyzacje dostarczane do autokarów), ABS, ASR
(system kontroli trakcji). Obecnie posiadamy 24 autokarów, oto niektóre z nich: 

DO TEJ PORY ZAUFALI NAM MIĘDZY INNYMI: 


