20 let

Župnija Lendava in Aritours vas vabita na romanje na Portugalsko

20 let

FATIMA
LIZBONA, PORTO, COIMBRA, BATALHA, NAZARE

28. maj do 1. junij 2014

duhovni vodja: župnik gospod Martin Dolamič

1. dan: sreda, 28. maj
Lendava – Lizbona
Odhod avtobusa iz Lendave in vožnja do enega od bližnjih letališč ter polet v LIZBONO. Po pristanku
ogled znamenitosti portugalske prestolnice, zgrajene na sedmih gričih ob reki Tejo. Zapeljemo se
skozi kompleks zgrajen za razstavo Expo 98 do trgovskega središča Praca do Comercio in se v
središču mesta sprehodimo po znamenitem Trgu Rossio ter srednjeveških naseljih Alfama ter
Mouraria. Večerja in nočitev v hotelu.
2. dan: četrtek, 29. maj
Lizbona – Nazaré – Batalha – Fatima
Postanek pri Belemskem stražarskem stolpu, spomeniku odkriteljem in cerkvi Dos Jeronimus, kjer se
med drugimi nahaja sarkofag velikega pomorščaka Vasca de Game. Sledi vožnja do slikovite ribiške
vasice NAZARÉ ob peščeni obali atlantskega oceana. Nadaljevanje poti v BATALHO do znamenitega
samostana Santa Maria da Vitoria, ki sodi med najlepše spomenike portugalske gotske manuelinske
umetnosti. Po ogledu nadaljevanje poti v FATIMO, eno najpriljubljenejših romarskih središč na svetu.
Leta 1917 je Marija v Fatimi preko treh revnih pastirčkov Lucije, Hijacinte in Frančiška sporočila
ljudem naj molijo za mir in spreobrnitev grešnikov. Maša. Po večerji v hotelu se udeležimo procesije z
lučkami, ki jo vsak večer pripravljajo Mariji v čast. Nočitev.
3. dan: petek, 30. maj
Fatima – Aljustrel – Fatima
Po maši obiščemo svete kraje: kapelo prikazovanj, baziliko z grobovi vidcev, trg Esplanade in novo
cerkev, ki jo je s čudovitimi mozaiki okrasil jezuit p. Marko Ivan Rupnik. Kosilo. Popoldne opravimo
križev pot, ki vodi iz Fatime skozi oljčni nasad do bližnje vasice ALJUSTREL, kjer si ogledamo rojstni
hiši Marijinih izbrancev. Vrnitev v Fatimo, večerja in nočitev.
4. dan: sobota, 31. maj
Fatima – Coimbra – Porto
Po maši vožnja do univerzitetnega mesta COIMBRE. Po ozkih ulicah prispemo do najstarejše
univerze, kjer si ogledamo razkošno okrašeno knjižnico, eno najlepših v Evropi. Obiščemo tudi
stolnico in cerkev sv. Križa. Pot nadaljujejmo v PORTO, drugo največje portugalsko mesto. Živopisane
hiše se stiskajo v vedno živahnih ozkih ulicah, starodavni čolni za prevoz vina pa dajejo mestu
svojstven čar. Najprej krožni ogled mesta, nato pa sprehod skozi staro jedro za ogled glavnih
mestnih znamenitosti, vključno s cerkvijo sv. Frančiška, katere notranjost kar prekipeva v bogati
baročni opremi. Sledi obisk ene izmed številnih vinskih kleti, kjer med ogledom pokusimo tudi
znamenito vino »portovec.« Vožnja do hotela, večerja in nočitev.
5. dan: nedelja, 1. junij
Porto – Lendava
Prevoz na letališče in polet proti enemu od domu bližnjih letališč. Po pristanku vožnja z avtobusom v
kraje odhoda.
CENA: 649 EUR (45 oseb), 699 EUR (35 oseb) , 779 EUR (25 oseb)
Vse vstopnine, letališke in varnostne pristojbine vključene v ceno!

sklic: 1412

Cena je izračunana julija 2013.

Aritours d.o.o. Slomškov trg 7, 2000 Maribor, tel: 02/ 252 16 19, TRR: 2410 0900 4193 662
info@aritours.si, www.aritours.si

V ceno je vključeno: avtobusni transfer na letališče in nazaj, letalski prevoz v ekonomskem
razredu, letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevoz po programu, cestnine in parkirnine, 4
polpenzioni v hotelih 3* (dvoposteljne sobe, TWC) in eno kosilo v Fatimi, vstopnina v Batalhi, Coimbri
in Portu ter pokušina vina (skupaj cca. 25 EUR), duhovno in strokovno vodstvo, organizacija in
izvedba romanja, nezgodno zavarovanje in DDV.
Možna doplačila: enoposteljna soba 120 EUR.
Način plačila: 200 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti.
Odstopnina: 40 EUR (v primeru dokumentirane višje sile).
Splošni pogoji so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani www.aritours.si
Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe ure poleta. Letališke pristojbine so v pristojnosti
odločitve letalskega prevoznika in letališč in odvisne od povišanja varnostnih pristojbin ter pod vplivom
podražitve goriva. Točen znesek je znan na dan izdaje letalskih kart, zato se končna cena aranžmaja pred
odhodom lahko spremeni.

Aritours že 20 let z vami in za vas
 20 let izkušenj = agencija vredna zaupanja
 skrbno izbrane poti = z nami vedno doživite več
 odlično strokovno in duhovno vodstvo
 tkanje prijateljskih vezi = berite »Naše vezi«
 ugodne cene in plačilo na obroke brez obresti

romanje z Aritoursom = zajamčena kakovost
Obilo prijetnih romarskih doživetij vam želi vaša agencija Aritours!
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