
 
PIELGRZYMKA DO FATIMY 10-23 LIPCA 2013 r. 

 
10 lipca 2013 r. /środa/ 
Godz. 4:00 Msza Święta w Skarżysku – Kościelnym, wyjazd 5.00 ze Skarżyska Koś.. 
Przejazd do Altoting  875km. Obiadokolacja w miejscu noclegu. Nocleg w Altoting lub w 
okolicy /ze Skarżyska do Altoting jest ponad 900km – czas przejazdu  15 -16 godz./  
 
11 lipca 2013 r. /czwartek/ 
Godz. 6:00 Msza Święta w Altoting, śniadanie, wyjazd 7.00. Przejazd 950 km  14 godz.  
przyjazd 21.00. Kolacja i nocleg w La Salette. 
 
12 lipca 2013 r. /piątek/ 
Śniadanie 7.00, Msza Święta i zwiedzanie Sanktuarium w La Salette do 10.00 Przejazd do 
Awinionu 200 km/3 godz. Krótki spacer po Awinionie 13.00-14.00. Przejazd na Costa 
Brava ok. 400km/6 godz.  Przyjazd do hotelu ok. 20.00, kolacja i nocleg 
 
13 lipca 2013 r. /sobota/ 
Odpoczynek nad morzem na Costa Brava /fakultatywnie wycieczka do Barcelony/, Msza 
Święta w miejscowym kościele w Costa Brava, śniadanie, kolacja i nocleg w Costa Brava. 
 
14 lipca 2013 r. /niedziela/ 
Śniadanie 7.00, wyjazd 8.00 do Montserrat ok. 100km/2,5 godz. Zwiedzanie i Msza Święta 
w Montserrat do 13.00.  Przejazd do Saragossy ok. 300km /4 godz., zwiedzanie 
Sanktuarium do 18.00, kolacja i nocleg w Saragossie lub okolicy. 
 
15 lipca 2013 r. /poniedziałek/ 
Przejazd do Fatimy po drodze zwiedzanie Toledo. Śniadanie, Wyjazd 7.30, przejazd do 
Toledo 410km/5,5 godz. krótki spacer po Toledo 13.00-14.00. Msza Święta w Toledo.  
Przejazd do Fatimy 500km/6,5 godz. Przyjazd ok. 20.30 /zmiana czasu/. 
 
16 lipca 2013 r. /wtorek/ 
Msza Święta w Sanktuarium w Fatimie, śniadanie i całodzienny pobyt w Fatimie, kolacja i 
nocleg w Fatimie. 
 
17 lipca 2013 r. /środa/ 
Śniadanie 7.30 wyjazd 8.00, przejazd do Bathala 20 km/1 godz. pobyt w Bathala do 10.30, przejazd 
do Alcobaca 25 km, 1 godz, pobyt do 12.30, przejazd do Nazare 15 km 0,5 godz. Zwiedzanie i pobyt 
na plaży do 17.30 nad Oceanem Atlantyckim. Powrót do hotelu 80km/1,5 godz. Msza Święta w 
Bathala lub Alcobaca, kolacja i nocleg w Fatimie. 
 
18 lipca 2013 r. /czwartek/ 
/wyjazd do Santiago de Compostella po drodze zwiedzanie 1,5 godz Porto. Przyjazd do 
Santiago ok. 350 km, nocleg w Santiago/. 
Godz. 6:00 Msza Święta w Fatimie, Śniadanie 7.00 wyjazd 7.30, 215 km/3,5 godz. Porto 
11.30 – 14.00, Przejazd Porto – Santiago,  250km/4 godz. Przyjazd ok. 19.00 (zmiana 
czasu) /kolacja i nocleg w Santiago/. 
  
 



19 lipca 2013 r. /piątek/ 
Msza Święta w Santiago, Śniadanie 7.00, pobyt do godz. 11:30, wyjazd godz. 11:30,  
przejazd do Oviedo 340 km/5 godz., nawiedzenie Sanktuarium, kolacja i nocleg w 
okolicach Oviedo. 
 
20 lipca 2013 r. /sobota/ 
Msza Święta, w Oviedo, śniadanie, wyjazd godz. 7:30, przejazd nad morze do San 
Sebastian, 380 km/5,5 godz., pobyt na plaży godz. 13:00 - 16:00 /3 godz./, przejazd do 
Lourdes 200km/3 godz., przyjazd do Lourdes ok. godz. 19:00, kolacja i nocleg w Lourdes. 
 
21 lipca 2013 r. /niedziela/ 
Msza Święta 6.00 w grocie. Śniadanie 7.00, całodzienny pobyt w Lourdes, droga 
krzyżowa, kąpiele, zwiedzanie,  kolacja i nocleg w Lourdes. 
 
22 lipca 2013 r. /poniedziałek/ 
Godz. 6.00 Msza Święta w grocie śniadanie, Wyjazd w kierunku Strasbourga /po drodze 
kolacja/, przyjazd do Strasbourga ok. godz. 24:00 i nocleg /Strasbourg lub okolice/. 
 
23 lipca 2013 r. /wtorek/ 
Godz. 7:00 Msza Święta, śniadanie krótkie zwiedzenie Strasbourga i wyjazd w drogę 
powrotną, przyjazd do SKARŻYSKA – KOŚCIELNEGO ok. godz. 3:00 – 5:00 w dniu 24 
lipca 2013 r. /środa/. 
 
 

CENA od osoby wynosi: 3.100,00 zł. 
 
Powyższe ceny obejmują: 
- przejazd autokarem klasy LUX 
- 13 noclegów w hotelach **/*** /pokoje 2 - 3-osobowe z łazienkami/ 
- wyżywienie: 11 śniadań, 13 obiadokolacji 
- opiekę pilota 
- opłaty drogowe i parkingowe 
- ubezpieczenie NNW, KL i bagażu 
 
Ważne informacje! 
- cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i usług przewodników lokalnych /ok. 90 
EUR/ 
- cena nie zawiera napojów do obiadokolacji 
- możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 
- cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie 
- dokument niezbędny do wyjazdu: dowód osobisty lub paszport 


