
1 
 

 
  

 Ramowy program pielgrzymki do Hiszpanii 

w terminie 29.04 – 04.05.2022.  
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1 dzień – 29.04.22 (piątek)  

O godz. 06.45 zbiórka i spotkanie z pilotem na lotnisku im. F. Chopina. 

Indywidualna odprawa biletowo-bagażowa.  

O godz. 09:05 przelot polskimi liniami lotniczymi LOT do Barcelony.  

O godz. 12:20 przylot do Barcelony. 

 Zwiedzanie wspólnie z pilotem Barcelony.  

Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu.  

Kolacja w hotelu lub opcjonalnie kolacja z pokazem tańca flamenco.   

Kolacja z najlepszymi daniami kuchni hiszpańskiej i tańcem flamenco to odzwierciedlenie 

hiszpańskiej duszy i odkrywanie hiszpańskiej kultury. Flamenco to nie tylko taniec, ale też 

eksplozja uczuć i emocji wykonana przez najlepszych tancerzy. Jest to bez wątpienia 

gwarancja udanego wieczoru w Barcelonie. 

2 dzień – 30.04.22 (sobota) BARCELONA ( Katedra Sagrada Familia) – 

MONTSERRAT 

Po śniadaniu zwiedzimy z przewodnikiem polskojęzycznym Katedrę Sagrada Familia 

(Świątynie Pokutną Świętej Rodziny), najbardziej rozpoznawalny budynek w Barcelonie i 

główne dzieło Antoniego Gaudiego. Budowę świątyni rzymskokatolickiej rozpoczęto w 1882 

roku i nadal jej nie skończono. Powodów nieukończenia budowy Katedry jest wiele m.in. 

zniszczone projekty, ale również to, że zgodnie z życzeniem Gaudiego, pieniądze na budowę 

mogą pochodzić tylko z datków. Pierwszym architektem Katedry był Francisco de Paula del 

Villar, a po jego śmierci projektantem został Antonio Gaudi. Niestety, z powodu tragicznej 

śmierci,  architekt nie zdążył ukończyć swojego dzieła. Gaudi wzorował się na królestwie 

natury, dlatego też cała Katedra to elementy świata zwierząt, roślin, człowieka i minerałów. 

Wnętrze katedry jest symbolem Jerozolimy, a trzy fasady obrazują sceny z życia Jezusa. 

Wszędzie dostrzegalna jest chrześcijańska symbolika. W planach Katedra będzie miała 18 

wież (12 dla apostołów Jezusa, 4 dla ewangelistów, 1 dla Jezusa i 1 dla Maryi) i stanie się 

najwyższym kościołem na świecie. W 2026 roku, w 100. rocznicę śmierci Gaudiego 

planowane jest zakończenie budowy Katedry. 

Po południu udamy się do Montserrat, gdzie znajduje się klasztor benedyktyński 

usytuowany na osobliwych formacjach skalnych. Jest to główny ośrodek religijny regionu 

Katalonii i jeden z ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych, głównie za sprawą Czarnej 

Madonny, zwanej La Moreneta. Legenda głosi, że wyrzeźbił ją Św. Łukasz, a do Barcelony 

przywiózł św. Piotr. Ukrywana przed Maurami miała zostać cudownie odnaleziona w jednej z 

grot masywu Montserrat w IX wieku. Czas na zwiedzanie i  w miarę możliwości udział we 

Mszy Świętej. 

Powrót na kolację i nocleg do hotelu w Barcelonie.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Benedyktyni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katalonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzymka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Madonna_z_Montserrat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Madonna_z_Montserrat
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_%C5%81ukasz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Aposto%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maurowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/IX_wiek
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3 dzień – 01.05.22 (niedziela)   BARCELONA – SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Po wczesnym śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania Barcelony, stolicy Katalonii i drugiego co do 

wielkości miasta  Hiszpanii. Ta nowoczesna metropolia z wyjątkową architekturą, ciekawą 

historią, nadmorskim położeniem, świetną kuchnią i gwarancją słonecznej pogody, co roku 

zajmuje wysoką pozycję na liście najchętniej odwiedzanych miast Europy. Nasze zwiedzanie 

zakończymy na najsłynniejszym deptaku La Rambla porośniętym platanami z mnóstwem 

restauracji, barów i sklepów z pamiątkami. La Rambla jest główną ulicą miasta tętniącą 

życiem przez całą dobę. Przy deptaku znajduje się również najpopularniejszy lokalny targ 

spożywczy, Targ Boqueria. Mnóstwo świeżych owoców i warzyw, ryby, owoce morza, 

mięso, suszone owoce i słodycze to uczta dla oczu i raj dla podniebienia. Jest to czyste 

szaleństwo dla zmysłów. Na tym ogromnym targowisku można spróbować praktycznie 

wszystkiego, a my polecamy rożki wypełnione smażonymi w cieście owocami morza i świeże 

owocowe sałatki. 

O godz. 13.30 transfer na lotnisko w Barcelonie.  

O godz. 16:10  odlot liniami Vueling do Santiago de Compostela. 

O godz. 18:00 przylot do Santiago de Compostela. 

Transfer do hotelu w Santiago de Compostela. 

Kolacja i nocleg w hotelu.  

/ w miarę możliwości wieczorna msza św. /  

 

4 dzień – 02.05.22 (niedziela) Santiago de Compostela– przylądek Finisterre - Santiago 

de Compostela 

Po śniadaniu przejazd na przylądek Finisterre, najbardziej wysunięty punkt Hiszpanii 

uważany za   antyczny koniec świata. Kończy się tutaj najpopularniejszy szlak 

pielgrzymkowy Camino de Santiago. W drodze powrotnej do Santiago de Compostela ( ok. 5 

km przed miastem) piesza wędrówka do naszego miejsca zakwaterowania. ( autokar z 

bagażami uda się prosto do hotelu). Zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie Santiago de 

Compostela z pilotem. Santiago de Compostela już od średniowiecza to znany ośrodek 

kultu i cel pielgrzymek. Zgodnie z legendą miejsce pochówku jednego z apostołów Jezusa 

odkrył hiszpański wieśniak prowadzony przez deszcze gwiazd-campus stella - spadających na 

pole. Przed Katedrą w Santiago de Compostela kupić można pamiątkę, znak rozpoznawczy 

celu podróży - muszlę pielgrzymią, symbol św. Jakuba. Pierwotnie, po muszlę taką udawano 

się na pobliskie wybrzeże, skąd była zabierana jako dowód i pamiątka pielgrzymki. Obecnie 

muszla taka stanowi raczej znak rozpoznawczy pielgrzymów w drodze do Santiago. 

Czas wolny i Msza Św.    Kolacja i nocleg w hotelu.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_(budynek)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muszla_pielgrzymia
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5 dzień – 03.05.22 ( wtorek) Santiago de Compostela – MADRYT 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu przejazd do Madrytu. 

Po drodze, tuż przed Madrytem zatrzymamy się w Dolinie Poległych (Valle de los Caidos)  – 

mauzoleum upamiętniające ofiary wojny domowej w Hiszpanii. Budowę zadekretował 

generalissimus Franco 1 kwietnia 1940 - w pierwszą rocznicę zakończenia wojny .Prace 

trwały do 1959. Mauzoleum zostało wykonane między innymi rękami 20 tysięcy więźniów, w 

tym i więźniów politycznych (każdy dzień pracy oznaczał skrócenie wyroku o dwa dni, a za 

rok pracy darowano 10 lat więzienia). Następnie zobaczymy Escorial, monumentalny 

architektoniczny zespół pałacowo-klasztorno-biblioteczny w San Lorenzo de El Escorial, 

45 kilometrów na północny zachód od Madrytu. Kompleks zbudowano z szarego granitu, w 

powściągliwym i surowym stylu późnego renesansu. Kompleks wybudowano u stóp łańcucha 

górskiego Sierra de Guadarrama jako między innymi nekropolię hiszpańskich monarchów 

(pochowano tam niemal wszystkich hiszpańskich królów i królowe, którym przyszło panować 

po wybudowaniu Escorialu, tak z dynastii Habsburgów, jak i Burbonów) i ośrodek badań na 

rzecz kontrreformacji. 

Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg. 

 

6 dzień -04.05.22 ( środa)   MADRYT – Warszawa  

Po śniadaniu zwiedzanie z pilotem Madrytu, stolicy Hiszpanii.  Zobaczymy m.in. Plac 

Hiszpański z pomnikiem Cervantesa, a także bohaterów jego najsłynniejszej powieści - 

nieustraszonego Don Kichote z Manchy, jego giermka Sancho Pansy oraz wybranki 

rycerskiego serca ,  Puerta Del Sol - plac z punktem wyznaczającym środek Hiszpanii, 

Bazylikę Św. Franciszka z freskiem Goi, Pałac Królewski będący symbolem hiszpańskiej 

monarchii, katedrę Almudena poświęconą przez Jana Pawła II.  

Ok. godz. 13.00 transfer na lotnisko w Madrycie.  

O godz. 15:35 wylot polskimi liniami lotniczymi LOT do Warszawy. 

O godz.19:10 przylot do Warszawy. 

Zakończenie pielgrzymki.  

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mauzoleum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1940
http://pl.wikipedia.org/wiki/1959
http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka
http://pl.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_de_El_Escorial
http://pl.wikipedia.org/wiki/Madryt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadarrama
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Habsburgowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burbonowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrreformacja

