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CENA 
 

   

Program :  
01.09.2021:  Wylot grupy z Dusseldorfu o godz. 08.30 przez Monachium do Barcelony /Lufthansa/, przylot o godz.  
                      12.45 , zwiedzanie stolicy Katalonii m.in.: Bazylika  „Sagrada Familia”, kolacja, nocleg. 
 
02.09.2021:  Śniadanie, przejazd na Montserrat- główny ośrodek religijny regionu Katalonii i jeden z ważniejszych  
                      ośrodków pielgrzymkowych, głównie za sprawą Czarnej Madonny, zwanej „La Moreneta”. Zwiedzanie  
                      słynnego klasztoru benedyktyńskiego, powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
 
03.09.2021:  Śniadanie, przejazd do Saragossy, zwiedzanie m.in.: słynna Bazylika „De Nuestra Senora del Pilar, 
                      z cudowną figurką Matki Bożej – największa świętość Aragonii, Stare Miasto, kolacja, nocleg. 
 
04.09.2021:  Śniadanie, przejazd do Toledo, zwiedzanie starej stolicy Hiszpanii m.in.: kościół Santo Tome,  
                      dzielnica żydowska, katedra – najważniejsza świątynia kościoła hiszpańskiego, Stare Miasto, kolacja,  
                      nocleg. 
 

P IELGRZYMKA DO SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Cena obejmuje: 
- bilety na samolot  

- transport – komfortowy autokar na terenie Hiszpanii  

- zakwaterowanie - hotele 

- wyżywienie:  śniadania i obiadokolacje  

- bilety wstępów 

- pilot przewodnik   

- przewodnicy miejscowi 
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05.09.2021:  Śniadanie, przejazd do Madrytu, zwiedzanie miasta, Plac Hiszpański, Via  Grand Plaza de Espana i Mayor,  
                      zabytki Starego Miasta, Katedra Almudena, Dworzec Atochaz tropikalnym ogrodem, Pałac królewski  
                      (Palacio Real), Park Retiro, kolacja, nocleg. 
 
06.09.2021:  Śniadanie, przejazd do Oviedo – miasto na szlaku św. Jakuba słynące z relikwii, jaką jest chusta, którą  
                       otarto twarz Jezusa zaraz po zdjęciu z krzyża , kolacja, nocleg. 
 
07.09.2021:  Śniadanie,  przejazd do Santiago de Compostela /dla chętnych przejście pieszo „Szlakiem św. Jakuba” –  
                      ok. 15 km/, kolacja, nocleg. 

08.09.2021:  Śniadanie, wyjazd na plażę, czas wolny, powrót do hotelu, kolacja, wieczór folklorystyczny, nocleg.  
09.09.2021:  Śniadanie, nawiedzenie katedry św. Jakuba, spacer uliczkami Starego Miasta, powrót do hotelu, kolacja,  
                      nocleg. 
10.09.2021:  Śniadanie, przejazd do miejscowości Sarria, zwiedzanie miasta leżącego na szlaku św. Jakuba, przejazd do  
                      miejscowości Astorga, zwiedzanie Starego Miasta wraz z Katedrą NMP, kolacja, nocleg. 
 
11.09.2021:  Śniadanie, przejazd do Avili - miasta zawdzięczającego swą sławę  św. Teresie od Jezusa, imponującym  
                     średniowiecznym fortyfikacjom, nawiedzenie kościoła karmelitańskiego – miejsca urodzenia św. Teresy. 
                     Zwiedzanie barokowego Convento de Santa Teresa, gdzie niegdyś stał dom w którym urodziła się święta 
                     oraz romańsko-gotyckiej katedry, przejazd do Madrytu, kolacja, nocleg. 
 
12.09.2021:  Śniadanie, czas wolny ,przejazd na lotnisko, wylot o godz. 15.15 przez Monachium, przylot do Dusseldorfu 
                      o godz. 20.10 – zakończenie pielgrzymki. 
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