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FATIMA 
Program: 
1.den – odlet z Prahy, přílet do Lisabonu, ubytování ve Fatimě, nocleh  

2.den – Fatima –  po snídani odjezd do Santiago de Compostely, prohlídka 

historického centra, ubytování, večeře, nocleh 

3.den – Santiago de Compostela – mše svatá, návštěva katedrálního   

muzea a klenotnice, dokončení prohlídky historického centra, ubytování, večeře, 

nocleh 

4.den – po snídani odjezd do univerzitního města Coimbra, prohlídka historické 

části města, návštěva kláštera spjatého s životem sestry Lucie dos Santos, návrat 

do Fatimy, modlitba Růžence, večeře, nocleh 

5.den – Fatima - nejvýznamnější poutní místo Portugalska, novoklasicistní   

bazilika Panny Marie s ostatky vizionářů Jacinty, Lucie a Františka, poutní bazilika 

Nejsvětější Trojice z roku 2007, Křížová cesta, návštěva domů pasáčků, účast na 

modlitbě Růžence v Kapli Zjevení, večeře, nocleh 

6.den – Lisabon – katedrála, hrad sv. Jiří, rodný dům sv. Antonína, panteon  

sv. Engrácie, chrám sv. Vincence, klášter sv. Jeronýma postavený na příkaz krále 

Emanuela I v manuelském slohu, diamantový dům, odjezd do Fatimy, ubytování, 

nocleh  

7.den – Fatima – po snídani odjezd na pobřeží Atlantiku, Batalha –  

dominikánské opatství Panny Marie Vítězné, Alcobaca – cisterciácké opatství 

Panny Marie s hroby Dona Pedra a Inés de Castro, Nazaré – poutní kostel Panny 

Marie Nazaretské, večer účast na modlitbě Růžence v Kapli Zjevení ve Fatimě                   

8.den – snídaně, odjezd na letiště do Lisabonu, přílet do Prahy 

                    

Termín: 19. – 26.05.2023                                       Cena: 23.400,- Kč  

                                   
Cena zahrnuje: letenku Praha – Lisabon – Praha, letištní poplatky,7x ubytování 

ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze /5x Fatima, 2x Santiago de 

Compostela/, autobusová doprava po území Portugalska a Španělska, služby 

průvodce, zákonné pojištění CK. 

Cena nezahrnuje: vstupy cca 40 EUR, kompletní pojištění včetně pojištění storna 

zájezdu lze sjednat při podepsání smlouvy – 800 Kč.         
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