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Egyházközségi zarándoklat
Fatimába 

A Makrovilág utazási iroda szervezésében

2016. május 07-től május 12-ig

Program

1. nap, szombat, május 07 .: München – Lisszabon – Fatima
Találkozás reggel müncheni a repülőtéren, majd utazás a TAP Portugál Légitársaság 
járatával Lisszabonba. Érkezés után utazás Fatimába, szállás elfoglalása, majd egész napos
zarándokprogram Fatimában: a szentély látnivalóinak megtekintése, szentmisén való 
részvétel. Vacsora után rózsafüzér és gyertyás körmenet.
2. nap, vasárnap, május 08.: Fatima – Aljustrel – Fatima
Egész napos zarándokprogram  Fatimában: Magyar Keresztút, szentmisén való részvétel a
magyar kápolnában, látogatás Aljustrelben, a három látnok gyermek házánál. Vacsora után
fakultatív program: rózsafüzér és gyertyás körmenet.
3. nap, hétfő, május 09.: Fatima – Coimbrá – Portó  –  Fatima 
Kirándulás Fatimából az ősi portugál városba,  Coimbrába, (egyetem világhíres  könyvtárral,
román stílusú XII.-ik századi székesegyház és a XIV.-ik században épült, ma is működő Szent
Klára kolostor), majd Portóba utazunk, ahol városnézéssel kezdünk: XII.-ik században épült
katedrális,  barokk  Clérigos  templom,  Sao  Bento  pályaudvar előcsarnokának  kék-fehér
„azulejo” csempetablói, kétszintes Eiffel tervezte  Ponte Dom Luis–híd, majd egy hangulatos
borospincében portói borkóstolás, jó idő esetén hajókázás. Vacsora után fakultatív program:
rózsafüzér és gyertyás körmenet.
4. nap, kedd, május 10.: Fatima  – Batalha – Nazaré – Alcobaça – Fatima
Reggeli után kirándulás Batalha (Győzelmes Szűzanya temploma és kolostora, mely I. János
portugál  király fogadalmi  temploma,  a kasztíliai  seregek felett  aratott  1385-ös győzelmére
építtetett,  angol  gótikus  stílusban).  Nazaré (romantikus  halászfalu  volt  egykor  az  óceán
partján), Alcobaça (a legnagyobb portugál ciszterci kolostor, itt van eltemetve a híres portugál
szerelmespár, az orvul meggyilkolt Ines de Castro és I. Péter király). Vacsora után fakultatív
program: rózsafüzér és gyertyás körmenet.. 
5. nap, szerda, május 11.: Fatima – Obidos – Mafra  – Sintra  – Cabo da Roca – Estoril –
Fatima
Reggeli után kirándulás Obidos – Mafra (a székesegyház épületegyüttesének megtekintése)
– Sintra (portugál királyok nyári rezidenciája) – Cabo da Roca (Európa legnyugatibb pontja) –
Estoril (üdülő) útvonalon, majd este Fatimában vacsora után fakultatív program: rózsafüzér
és gyertyás körmenet. 
6. nap, csütörtök, május 12.: Fatima – Lisszabon – München
Reggeli után városnézés Lisszabonban: Rossio tér, Belém-torony, a Mosterio dos Jerónimos,
Sé katedrális és a Santo Antonio templom, mely a városvédő Páduai (Padovai) Szent Antal
szülőháza helyén épült, lehetőség szerint itt áhítat. Indulás a repülőtérre. 
Érkezés haza az esti órákban. 

A programváltoztatás joga fenntartva!
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Utazás:  a TAP Portugál Légitársaság járatával, helyi közlekedés légkondicionált 
autóbusszal és magyar nyelvű idegenvezetővel

Részvételi díj kétágyas szobában történő elhelyezés esetén: 950 , -- Euró
Részvételi díj egyágyas szobában történő elhelyezés esetén: 1150, -- Euró

A részvételi díj tartalmazza: elszállásolás egy- vagy kétágyas, középkategóriájú hotelben, 
zuhanyozóval és WC-vel ellátott szobákban; félpanzió, magyar nyelvű idegenvezető, 
belépődíjak, borravalók, (az ebédek kivételével minden költség).

Fizetési feltételek: Jelentkezéseket csak 300,-- Euró előleg befizetésével tudunk elfogadni 
december 5-ig. A részvételi díj többi részét 2016. március 10-ig kell befizetni. 
Túljelentkezés esetén az előleg befizetési sorrendje a döntő.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket! Jelentkezni lehet missziónkon vagy szentmisék után a 
sekrestyében.

Merka János, plébános
A Müncheni Magyar Kat. Egyházközség vezetője

Ui. Befizetni „Zarándoklat” megjegyzéssel az alábbi kontóra lehet:
Johann Merka, Liga-Bank Regensburg, BIC: GENODEF1M05,
IBAN:DE42 7509 0300 0002 1649 90
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