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Fatima + Santiago de C. + 

Odwiedzamy w czasie jednej trasy
sanktuaria z trasy znanej, jako

Montserrat (Barcelona)

Możliwość poznania 4 krajów 
(Światowe Dziedzictwo) i jego wspaniałejKatedry

Camino de Santiago;Andor
urokliwych miasteczek, dziedzictwa religijnego, zabytkowych miast takich jak 

Saragossa

Sugerowany program: 
 
Dzień 1º.-  POLSKA – LIZBONIE

Przejazd lotnisko->hotel. Jeśli 
Zakwaterowanie. 
 
Dzień 2º.-  Lizbona / Fatima –

Jeśli poprzedniego dnia nie udało się tego zrobić, rano zwiedzanie miasta.  
wyjazd do Sanktuarium w Fa

Zakwaterowanie. 
 
Dzień 3º.-  Fatima / Porto/ Santiago de Compostela

Poranny wyjazd do Porto. Zwiedzanie miasta
Compostelaz jego wspaniałą Katedrą

 

Dzień 4º.- Santiago / Astorga

Wyjazd do Astorgi.  Obiad, a następnie przejazd do Burgos
 

Dzień 5º.- Burgos / Saragossa

Zwiedzanie Katedry w Burgos. 
 

Dzień 6º.- Saragossa / Torreciudad

Czas na zwiedzanie Sanktuarium
Wczesny obiad i wyjazd do Sanktuarium
przewodnikiem. Zakwaterowanie 
z uprawy winorośli. 
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tima + Santiago de C. + Szlak Mar
 

12 dni – 11 nocy 
 

Odwiedzamy w czasie jednej trasy takie miejsca jak: Fatima, Santiago de Compostela
znanej, jako “Szlak Maryjny”: Pilar (Saragossa), Torreciudad (Huesca)

Montserrat (Barcelona), Lourdes (Francja) yMeritxell (Księstwo Andory
 

krajów i miejsc takich jak miasto Santiago de Compostela
i jego wspaniałejKatedry- celupielgrzymów

Andory(kraina Pirenejów) i jej niezwykłych kościołów romańskich, 
urokliwych miasteczek, dziedzictwa religijnego, zabytkowych miast takich jak 

Saragossa, Madryt, Portoi Lizbona. 
 
 

 

NIE (kolacja) 

Jeśli starczy czasu,zwiedzanie miasta z przewodnikiem. 

–125 km., 1’30 godz. - (śniadanie, obiad i kolacja

Jeśli poprzedniego dnia nie udało się tego zrobić, rano zwiedzanie miasta.  
Fatimie i czas wolny na zwiedzanie tej ważnej 

antiago de Compostela - 420 km - (śniadanie i kolacja

Zwiedzanie miasta. Następnie wyjazd do Santiago
z jego wspaniałą Katedrą. Zakwaterowanie.  

storga / Burgos – 490km. (śniadanie, obiad i kolacja

a następnie przejazd do Burgos. Zakwaterowanie

aragossa – 300 km., 3 godz. -  (śniadanie i kolacja

Burgos. Wyjazd do Saragossy. Zakwaterowanie

orreciudad – 150 km., 1’40 godz. - (śniadanie, obiad i kolacja

zwiedzanie Sanktuarium Pilar, pierwszej świątyni Maryjnej chrześci
do Sanktuarium w Torreciudad: powitanie grupy i zwi

ikiem. Zakwaterowanie w Barbastro, stolicy regionu Somontano

Maryjny 

Santiago de Compostelai 
Torreciudad (Huesca), 

Księstwo Andory). 

Santiago de Compostela 
pielgrzymówprzemierzających 

(kraina Pirenejów) i jej niezwykłych kościołów romańskich, 
urokliwych miasteczek, dziedzictwa religijnego, zabytkowych miast takich jak Barcelona, 

zwiedzanie miasta z przewodnikiem. 

śniadanie, obiad i kolacja) 

Jeśli poprzedniego dnia nie udało się tego zrobić, rano zwiedzanie miasta.  Następnie 
i czas wolny na zwiedzanie tej ważnej świątyni. 

śniadanie i kolacja) 

do Santiago de 

śniadanie, obiad i kolacja) 

Zakwaterowanie. 

śniadanie i kolacja) 

Zakwaterowanie. 

śniadanie, obiad i kolacja) 

aryjnej chrześcijaństwa. 
powitanie grupy i zwiedzanie z 

Somontano, który znany jest 



   

Dzień 7º.- Barbastro / Lourdes – 215 km., 3’15godz. - (śniadanie, obiad i kolacja) 

Zwiedzanie katedry w Barbastroi Muzeum Diecezjalnego. Wczesny obiad i wyjazd do 
Sanktuarium w Lourdes. Przyjazd i czas na zwiedzanie sanktuarium i udział w 
uroczystościachi wydarzeniach religijnych. Zakwaterowanie. 
 
Dzień 8º.-  Lourdes (śniadanie, obiad i kolacja) 

Dzień na poznanie miasta i udział w uroczystościach religijnych. Zakwaterowanie. 
 
Dzień 9º.- Lourdes / Księstwo Andory – 270 km., 3’45 godz. - (śniadanie, obiad i kolacja) 

Wyjazd do Księstwa Andory. Przybycie i wizyta w Sanktuarium Meritxell. Po południu 
wycieczka z przewodnikiem po Andorze (architektura romańska, historia, krajobrazy ...). 
Zakwaterowanie w hotelu. 
 

Dzień 10º.- K. Andory / Montserrat / Barcelonie – 170 km., 2’35 h. - (śniadanie i kolacja) 

Wyjazd do Sanktuarium Montserrat. Przybycie do Sanktuarium i czas na jego zwiedzanie. 
Następnie przejazd do Barcelony i zakwaterowanie.  
 

Dzień11º.- Barcelonie / POLSKA 

Śniadanie. O wyznaczonej godzinie przejazd na lotnisko i koniec opieki z naszej strony. 
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