Dzień 1 | 21.08.2020 Zbiórka na lotnisku w Berlin o godz. 12:45. Odprawy i przelot do
Lizbony. Przejazd do Fatimy. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
Dzień 2 | 22.08.2020 Śniadanie, Msza św. Zwiedzanie Sanktuarium Fatimskiego kaplica Objawień, stojąca w miejscu objawień Matki Bożej trójce małych pastuszków:
Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, Bazylika Matki Bożej Różańcowej. Następnie zwiedzenie
miejsc związanych z życiem Pastuszków. Uczestnictwo w drodze krzyżowej prowadzącej
do wioski Valinhos, miejsca objawień Anioła Portugalii oraz do wioski Aljustrel, gdzie
znajdują się domy rodzinne Franciszka i Łucji. Po południu czas na prywatną modlitwę a
wieczorem możliwość udziału w nabożeństwie. Kolacja i nocleg
Dzień 3 | 23.08.2020 Po śniadaniu przejazd do Porto. Msza św. Rozpoczęcie
zwiedzania Porto – miasta słynącego ze wspaniałych win. Praca de Liberdade z
pomnikiem Piotra IV, Ratusz Miejski, Dworzec Sao Bento, Katedra Se, Kościół św.
Franciszka z niezwykłym wyposażeniem wnętrza, Ribeira (nabrzeże rzeki Douro).
Następnie przejazd do Tui w Hiszpanii, ok. 120 km od Santiago de Compostela.
Rozpoczęcie szlaku Camino. Noclegi w hotelach lub pensjonatach na trasie camino.
Dzień 4| 24.08.2020 Wizyta w katedrze w Tui, Msza św. Odebranie credenciali.
Wyruszenie szlakiem św. Jakuba w stronę Santiago, po drodze zbieranie pieczątek.
Pierwszego dnia dojście do Porrinio (ok. 18 km).
Dzień 5 | 25.08.2020 Poranne wyjście. Dojście do Redondeli. Msza św. w kościele św.
Jakuba w Redondeli. Nocleg (ok. 24 km).
Dzień 6 | 26.08.2020 Msza św. w kościele św. Jakuba w Redondeli i później wyjście na
trasę. Dojście w okolice Pontevedry (ok. 18 km).
Dzień 7 | 27.08.2020 Rano Msza św. Krótkie zwiedzanie Pontevedry, bazylika, kościół
Matki Bożej pielgrzymów (pieczątki), kościół franciszkanów (wybudowany w miejscu,
gdzie dotarł święty Franciszek w drodze do Santiago de Compostela). Dojście na nocleg
w Caldas de Reis. Msza św. (ok. 24 km).
Dzień 8 | 28.08.2020 Rano wyjście do Padrón. Msza św. w kościele Jakuba, w miejscu,
gdzie w VII dopłynęły zwłoki św. Jakuba Większego (ok.18 km).
Dzień 9 | 29.08.2020 Poranne wyjście na przedostatni etap podróży do Santiago de
Compostela.
Dojście
na
nocleg
(ok.18
km)
do
O
Milladoiro.
Dzień 10 | 30.08.2020 Ostatni etap pieszej pielgrzymki do św. Jakuba, dojście do
Santiago de Compostela i wspólne wyjście na Mszę św. dla pielgrzymów. Czas wolny na
indywidualną refleksję, zakup pamiątek, uzyskanie Composteli - certyfikatu Camino.
Nocleg w Santiago.
Dzień 11 | 31.08.2020
Po śniadaniu wyjazd do Muxia, Msza św., następnie przejazd do Fisterry – w epoce
średniowiecznych pielgrzymek Drogą św. Jakuba przylądek Fisterra uważany był za
symboliczny koniec świata, w którym pielgrzymi palili swoje stare pielgrzymie ubrania
oraz dokonywali obmycia w wodach Atlantyku, co miało symbolizować oczyszczenie z
grzechów. Na zakończenie punkt widokowy wodospadów Ezaro. Powrót do Santiago,
czas wolny na refleksję. Kolacja i nocleg w Santiago.
Dzień 12 | 01.09.2020 Po śniadaniu przejazd powrotny do Porto. Lądowanie w Berlinie
lub Warszawie Modlin o godz.19:45. Zakończenie pieszej pielgrzymki do Santiago de
Compostela.

Cena pielgrzymki 3590 PLN + 60 Euro

zawiera:

Biuro Podróży Misja Travel, ul. Strzelecka 34/10, 61-846 Poznań, tel.: +48 61 333 22 38, biuro@misjatravel.pl, www.misjatravel.pl

 przelot Berlin – Lizbona oraz Porto – Berlin/Warszawa Modlin z bagażem
podręcznym (40x20x23cm) oraz dodatkowym bagażem 55x40x20 cm, max. 10 kg,
 transport bagaży w trakcie wędrówki Szlakiem Św. Jakuba,
 przejazdy autokarem na terenie Portugalii i Hiszpanii,
 11 śniadań oraz 2 kolacje,
 2 noclegi w hotelu *** w Fatimie, 7 noclegów w pensjonatach lub hotelach **/***, 2
noclegi w celach jednoosobowych w Santiago,
 opiekę duchową i codzienne Msze św.
 opiekę pilota wycieczek,
 ubezpieczenie Standard + Choroby Przewlekłe w firmie Signal Iduna (KL 20 000
euro, NNW 15 000 zł, BP 1 000 zł)
Cena nie zawiera:


ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (20 kg - 390 zł), możliwość dodania
bagażu tylko w momencie rezerwacji pielgrzymki,



dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie
turystycznej, które musi być wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja
Travel oraz dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów chorób przewlekłych,



dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (110 zł /
os. za lot w dwie strony),



na realizację programu na miejscu, przewodników, komunikacja miejska, opłaty
graniczne, wstępy do zwiedzanych obiektów, koszt odbioru Composteli wraz z
tubą, napiwki dla kierowców i obsługi hotelowej - koszt 60 Euro.

Uwagi Hiszpania jest krajem o ok. połowę droższym od Polski,


ze względu na charakter pielgrzymki - Camino - koniecznie należy zabrać
sprawdzone wygodne buty do chodzenia oraz ochronę w razie deszczu (najlepiej
kurtka z membraną),



na pielgrzymkę do Hiszpanii warto również zabrać produkty chroniące przed
słońcem (czapkę z daszkiem, krem z filtrem),



wyjazd jest możliwy na paszport lub dowód osobisty.
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