
Portugália –  zarándokcsoport 

8 nap/ 6 éjszaka 

kirándulással Santiago de Compostelába 

 

Tervezett időpont: 2018. szeptember 8-15.  

Elhelyezés: 

Lisszabon, Hotel VIP 

Berna*** (2 éj) Fatima, 

Hotel Regina **** (2 éj) 

Porto, Hotel Sao Jose ***( 

2 éj) 

 

Ellátás: félpanzió (reggeli + vacsora ital nélkül) – utolsó 

szolgáltatás szept.14. reggeli. Tervezett útvonal és program: 

Szeptember 8. 

Érkezés Lisszabonba repülővel a reggeli órákban, délelőtt félnapos városnézés. 

A lenyűgöző panorámát a VII. Edward parkból élvezzük, majd az elegáns 

Marquis de Pombal teret átszelve, a Rossio negyed felé autóbuszozunk. Az 

ódon katedrálistól gyalogosan folytatjuk a programot, a Sé mellett elhaladva, 

az Alfama negyed festői sikátorain sétálva. A Tejo partján a manuelin stílus 

remeke, a Jeronimos székesegyház (belülről), az UNESCO Világörökség 

Belém torony (kívülről) és a Felfedezések Emlékműve képezik még a közös 

látnivalókat. Transzfer a szálláshelyre. Misézési lehetőség délben a Santo 

Antonio templomban. Szállás Lisszabon. 

 

Szeptember 9. 

Egésznapos kirándulás során először a Világörökség részét képező Sintra-ban a 

14.századi királyi palota megtekintése, ezt követően eljutunk Európa 

legnyugatibb pontjára, a Cabo da Roca-hoz. Hazafelé Cascais előkelő villáiban 

és a halászkikötő látványában gyönyörködhetünk. Misézési lehetőség reggel 

8.00-kor vagy este 18.00-kor Lisszabonban a Santo Antonio templomban. 

Szállás Lisszabonban. 

 

Szeptember 10. Obidos-Nazare-Batalha- Fatima 

Közös séta Óbidos városában, amelynek bájos fehér házikóit középkori városfal 

övezi. Az egyik legfestőibb fekvésű halászfaluban, Nazaréban panoráma a 

felsővárosból és rövid szabadidő az alsóvárosban, mise a Miasszonyunk 

templomban. Utunk következő állomása az UNESCO Világörökség Batalha 

kolostor, a portugál gótika gyöngyszeme, majd a nap végén érkezés Fátima 

világhírű zarándokhelyre, ahol 2 éjszakát tölt a csoport. (Fatimában a rózsafüzér 

ima mindkét este 21.30-kor, a gyertyás körmenet 22.15-kor van) Szállás Fatima. 

 



Szeptember 11. 

Reggeli után mise Fatimaban, ismerkedés a kegyhellyel, majd kirándulás a 

Santarém kerületben lévő Tomar-ba, melynek egyik legfőbb nevezetessége a 

templomos lovagok által a XII.században építtetett Convento de Cristo épülete, 

mely a Világörökség részét képezi és az egyik legkiemeltebb építészeti emlék 

Portugáliában. A Nabao folyó partján elhelyezkedő városka a XV. században a 

portugálok tengerentúli terjeszkedése szempontjából különösen fontos szerepet 

játszott. Szállás Fatimában. 

 

Szeptember 12. 

Reggel misézési lehetőség Fatimában, majd a nap folyamán Coimbra-val és 

Portoval ismerkedik a csoport. 

Coimbra híres egyetemi város, az Egyetemhez tarozó történelmi épületek (a 

könyvtár,a palota és díszterme, a Szent Mihály kápolna) feltétlenül érdemesek a 

megtekintésre. Porto az ország második legnagyobb városa, a hidak városának 

is nevezik, mert a Duoro folyón hat híd is átnyúlik a folyó déli partján lévő 

bortermelő vidékre. A városnézés kiemelkedő pontjai a Ribeira negyed ( 

óváros), a folyópart, a történelmi városmag, a régi tőzsde. Szállás Portóban, este 

lehetőség a Tercerios of St. Francisco templomban a misézésre. Szállás 

Portoban. 

 

Szeptember 13. 

Utazás Santiago de Compostela-ba, (230 km). Délben 12.00-kor van a 

zarándokok miséje, amihez lehet csatlakozni.  Az esti órákban visszatérés 

Portóba, ahol az éjszakát tölti a csoport. 

 

Szeptember 14. 

Visszaútban a főváros felé megállás Braga-ban, Portugália legkatolikusabb 

városában, melynek temploma, a Sé de Braga, a legfontosabb műemlék Észak- 

Portugáliában, lehetőség a misézésre ebben a templomban előreláthatólag reggel 

10.00-kor. Kihagyhatatlan a várostól 6 km-re fekvő híres Bom Jesus de Monte 

katedrális, mely 581 lépcsőfokon vagy felvonóval közelíthető meg. Érkezés 

Lisszabonba a délutáni órákban, transzfer a repülőtérre, hazautazás a TAP 

portugál légitársaság szept.15-én 00.30-kor induló járatával, mely a kora reggeli 

órákban érkezik Budapestre. 

 

 

 


