Bractwo Św. Jakuba Apostoła Starszego
Oddział Małopolski
Więcławice Stare 20; 32-091 Michałowice

CAMINO – SANTIAGO
w Roku Świętym Jakuba Starszego Apostoła
27.VI – 04. VII. 2010
1 dzień
Niedziela
27.06
2 dzień
28.VI.2010
poniedziałek
3 dzień
29.VI.2010
wtorek
4 dzień
30.VI.2010
środa
5 dzień
1.VII.2010
czwartek
6 dzień
2.VII.2010
piątek
7 dzień
3.VII.2010
sobota
8 dzień
4.VII.2010
niedziela

Spotkanie w wyznaczonym miejscu transfer na lotnisko.
Przelot do Santiago (z międzylądowaniem). Przylot do Santiago w godz. późno wieczornych,
transfer do miejsca zakwaterowania – ośrodek na szlaku Camino - Monte de Gozo.
Msza św. (planowana w kaplicy na lotnisku w czasie międzylądowania, lub przed rozpoczęciem
podróży). W tym dniu nie ma kolacji.
Śniadanie,(lunch packiet) wyjście na Camino, punktem rozpoczynającym jest wyjście z Tui, w
tym dniu przewidziany jest odcinek Tui – Podrino - Arcade - Cabaleiros, (ok. 22,7
km).
Kolacja, nocleg Monte de Gozo*.
Śniadanie,(lunch packiet) przejście odcinka Cabaleros - Redondele – Pontewedra (ok. 26 km)
Kolacja, nocleg *.
Śniadanie, (lunch packiet) nawiedzenie kaplicy w której s. Łucja miała objawienie,
Przejście odcinka, od Pontevedre - Caldas De Reis (ok. 23 km).
Kolacja, nocleg *.
Śniadanie, (lunch packiet) wyjazd na drogę Camino, przejście od Caldas de Reis do Padron,
(ok. 19 km) ew. ( + 5 km)
Spotkanie polskie, konferencja
Kolacja, nocleg *.
Śniadanie, (lunch packiet) wyjazd na drogę Camino, przejście od Teo do katedry Santiago de
Compostella, (ok. 18 km) – (udział w Uroczystościach Roku Świętego)
Konferencja. Kolacja, nocleg *.
Śniadanie. Pobyt w Santiago de Compostela. Nawiedzenie katedry z grobem św. Jakuba
Apostoła Starszego. Udział we Mszy Św. (Uroczystości Roku Świętego)
Kolacja, nocleg*
Śniadanie Wyjazd z Santiago,
Przejazd na lotnisko, wylot w godz. porannych
Przylot do Polski w godz. popołudniowych

Cena zawiera; zależna od czasu wykupu biletu lotniczego ok., 2450 zł
Bilet Lotniczy (bez opłaty paliwowej)
• Transfery na trasie pielgrzymki
• 7 noclegów w ośrodku Mente de Gozo, pokoje 2 osobowe z łazienkami
• wyżywienie: 6 śniadań, (lunch packiet), 6 obiadokolacji + śniadanie w dniu pobytu w
Santiago
• Opiekę pilota – przewodnika
• Ubezpieczenie KL i NNW (SIGNAL IDUNA)
• Autokar wywożący na Drogę Świętego Jakuba
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów środków transportu
miejskiego, napoi do obiadokolacji, świadczeń nie wymienionych w ofercie, opłaty paliwowej i
lotniskowej (250 zł).

tel./fax: (012) 388 50 57, konto: 76 8589 0006 0180 0550 2886 0008
www.swjakub.pl
e-mail: wieclawice@swjakub.pl

