
 
 

 
TERMIN: 28.05-03.06.2018 

DZIEŃ I: 
Zbiórka na lotnisku. Wylot z Polski. Przelot do Portugalii. Przylot. Przejazd do Porto, zwiedzanie: 

Charakterystyczna wieża kościoła Clérigos, most Ponte Dom Luis, spacer wzdłuż rzeki Duero.  

Zakwaterowania, spacer po okolicy. Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ II: 
Śniadanie. Następnie przejście  Viana do Castelo-Caminna A Guarda ( ok 10km maszerujemy drogą św. 

Jakuba). Obiadokolacja. Nocleg.  

DZIEŃ III: 
Śniadanie. Dalszy ciąg trasy  Szlakiem Camino da Costa. W tym dniu przejście A Guarda-Mongas  (ok 

10km maszerujemy drogą św. Jakuba). Po drodze zwiedzanie klasztora de Oia (Mosteiro de Oie). 

Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ IV: 
Śniadanie. Przejazd do Ponte de Lima, zwiedzanie: urokliwy most rzymski. Następnie przejazd do Santiago 

de Compostella, zwiedzanie:  Bazylika św. Jakuba Apostoła w Satiago de Compostella- trzeciego pod 

względem ważności po Jerozolimie i Rzymie miejsca pielgrzymkowe w świecie chrześcijańskim. Msza św., 

następnie  nawiedzenie krypty z relikwiami św. Jakuba. Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ V: 
Śniadanie. Przejazd  do Cabo Finisterre albo po galicyjsku Cabo Fisterra – taka jest oficjalna nazwa 

niewielkiego przylądka w północno-zachodniej Hiszpanii (w Galicji). W dosłownym tłumaczeniu -„koniec 

ziemi”. To miejsce kultowe dla wszystkich caminowiczów, czyli tych, którzy idą pieszo którąś z dróg św. 

Jakuba (camino) do Santiago de Compostela. 

Średniowieczny pielgrzym, który przychodził, czasem po kilkumiesięcznej wędrówce do Santiago 

najczęściej wiedział już, że niedaleko (90 kilometrów od sanktuarium) jest koniec świata. O tym miejscu 

krążyły legendy – przylądek, wysokie skały, w dole spienione morze, za którym nie ma już nic. To costa 

da morte       , wybrzeże śmierci. Średniowieczny koniec świata. I wielu pielgrzymów gnanych 

ciekawością szło obejrzeć ten kraniec ziemi. Mieli też powód inny, ważniejszy, by ruszyć jeszcze dalej od 

Santiago na zachód – wg Kodeksu Calixtino (to XII-wieczny rękopis poświęcony kultowi Santiago i 

pielgrzymowaniu)  uczniowie św. Jakuba powędrowali na Finisterrę w poszukiwaniu legata rzymskiego, 

który miał im dać zgodę na pochowanie Jakuba w Compostela. Zostali uwięzieni, uciekli, a pogoń nie 

zdołałą ich dogonić tylko cudem. Miejsce – legenda. Obiadokolacja. Nocleg w Fatimie. 

DZIEŃ VI: 
Przejazd do Batalhii do Klasztoru Santa Maria da Vitoria,  pochodzącego z XIV wieku. Jest to arcydzieło 

portugalskiego gotyku, uznane przez UNESCO za światowe dziedzictwo kultury. Następnie przejazd do 

Nazare z zabytkowym kościołem Nossa Senhora de Nazare, miasto w stylu koloinialnym z relikwiami 

Nazare. Następnie odpoczynek na jednej z najpiękniejszych plaż Portugalii. Obiadokolacja. Czas wolny. 

Wieczorem spacer do Bazyliki i uczestniczenie w modlitwie, procesja z świecami. Nocleg w Fatimie. 

DZIEŃ VII: 
Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Przylot do Polski.  

 

ZAPEWNIAMY: 

 Przelot samolotem (bagaż podręczny)  

 6 noclegów 

 6 śniadań, 6 obiadokolacji  

 Ubezpieczenie KL i NNW 

 Opieka pilota/przewodnika 

 Transfer na miejscu wg programu 
CENA:  2690 PLN/os przy grupie 30 osób płacących 

               2890 PLN/os przy grupie 25 osób płacących 

Na bilety wstępu należy ze sobą zabrać około 50euro/os 

Dla chętnych istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego za dodatkową opłatą. Kontakt z 

biurem Abraksas. 
Biuro Podróży ,,Abraksas’’ ul. Stawowa 3/2 40-095 Katowice; tel./fax 032 2068562/02, 501-771-782; 

nasz e-mail: info.abraksas@interia.pl 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Igreja_e_Torre_dos_Clérigos
http://blogi.dziennikzachodni.pl/dziwnytenswiat/2015/08/12/finisterra-czyli-koniec-swiata/#10488834
https://pl.wikipedia.org/wiki/Księga_świętego_Jakuba
mailto:info@abraksas.pl



