
+ 
ABU-DHABI 

+ 
AL AIN  

 Prosimy osoby zainteresowane o jak najszybsze zgłaszanie się do: 

 

 

8531 S. Harlem 

Ave., Burbank, IL 60459     

   www.redyktravel.com   Tel. (708) 598 9800      

redyktravelinc@gmail.com         

ZAPRASZAMY !!!  

Zadatek: $500 od osoby - już teraz i kopia paszportu 

DUBAJ-Burj Khalifa-najwyższy budynek świata  

    AL AIN - Sheikh Zayed   Palace Museum          

                                            Zachęcamy do wykupienia “TRAVEL INSURANCE” na czas podróży.    Prosimy pytać o informacje  

17– 24 pazdziernika  

KOSZT WYCIECZKI: 

$2,998 
 

Obejmuje: przeloty, hotele, podatki,  
śniadania, 2 obiady, luksusowy  
autokar, przewodnika, bilety wstępu, 
program zwiedzania w/g planu,   
opiekuna grupy z Redyk Travel. 
 
Nie obejmuje: napiwków, oraz do-
datkowych wycieczek oferowanych 
na miejscu.  

ABU-DHABI –Corniche 

Już przyjmujemy  
rezerwacje. 

 
Ilość miejsc   

ograniczona. 

      Zjednoczone                            
Emiraty  Arabskie 
 
DUBAJ –największe miasto 
Emiratów fascynuje i 
zachwyca świat swoim ogromnym 
rozmachem i nowoczesnością w  
budownictwie,  
imprezami sportowymi, turystyką, 
transportem lądowym i morskim. 
Wiele objektów znajduje się na 
liście Guinnessa. 
 
ABU-DHABI-stolica kraju zwana 
arabskim klejnotem. Nowoczesne  
miasto –port z muzeami dającymi 
również wgląd historyczny przed  
rozwojem I bogaceniem się z       
wpływów za olej. 
 
AL AIN-starożytne miasto pełne   
przepięknych ogrodów, parków, 
muzeów. Miejsce urodzenia 
Sheikha Zayed-byłego prezydenta 
Emiratów (1937-1966) 
 

BARDZO  
ATRAKCYJNA i 
WYJĄTKOWA              
WYCIECZKA 

             DUBAJ– 



PROGRAM PIELGRZYMKI 

 
4 października/wtorek - Odlot CHICAGO - LIZBONA. 
 
5 października/środa - Przylot do LIZBONY, tura autokarowa po mieście, gdzie zobaczymy Klasztor 
Hieronimów, Wieżę Belem, gdzie był więziony niegdyś polski generał Józef Bem, Wzgórze Zamkowe, 
skąd zobaczymy 110-metrową postać Chrystusa Króla obejmującego swoimi ramionami całą Lizbonę, 
Portugalię i Europę. Przejedziemy po wiszącym 80 metrów nad zatoką moście. Nawiedzimy miejsce, 
gdzie urodził się Św. Antoni zw. Padewskim oraz katedrę, w której był ochrzczony. Następnie udamy  
się do Fatimy. Wieczorem udział w procesji ze świecami. Kolacja i nocleg w Fatimie.  
 
6 października/czwartek - Po śniadaniu zwiedzanie Sanktuarium, Msza św., przejazd do Aljustrell - 
wioski wizjonerów i ich rodzin. Po południu Droga Krzyżowa, wolny czas na prywatną modlitwę,  
wieczorem udział w nabożeństwie różańcowym i procesji. Kolacja i nocleg w Fatimie. 
 
7 października/piątek - Śniadanie, a następnie wyjazd w stronę Hiszpanii do SANTIAGO DE  
COMPOSTELA, gdzie zobaczymy przepiękną katedrę zbudowaną nad grobem Św. Jakuba Apostoła - 
ucznia Jezusa Chrystusa między XI a XII wiekiem - do XVIII. Obok Rzymu i Jerozolimy najważniejsze 
miejsce pielgrzymkowe chrześcijaństwa z całej Europy od IX wieku (odkrycie grobu w 813 roku).  
W katedrze znajduje się dwumetrowa kadzielnica uroczyście zapalana przy szczególnych okazjach.  
Msza św. Zespół zabytkowego starego miasta wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Kolacja i nocleg w Santiago de Compostela.   
 
8 października/sobota - Po śniadaniu wyjazd do SAN SEBASTIAN - pięknego miasta słynnego 
 z festiwali filmowych, położonego nad Zatoką Biskajską, gdzie będzie krótki odpoczynek. Następnie 
przekroczymy granicę z Francją i udamy się przez góry Pireneje do LOURDES. Kolacja i nocleg  
w Lourdes.   
 
9 października/niedziela - Śniadanie. Cały dzień spędzimy w Lourdes na zwiedzaniu miejsc  
związanych z życiem Św. Bernadety, Bazyliki Piusa X. Msza św. Będzie też okazja do kąpieli w wodzie 
ze Źródełka. Wieczorem udział w nabożenstwie rożańcowym i procesji ze świecami, prywatna modlitwa 
w Grocie Objawień. Kolacja i nocleg w Lourdes. 
 
10 października/poniedziałek - Po śniadaniu czas na prywatną adorację i modlitwę. Msza św.  
Po południu wspólna Droga Krzyżowa, udział w modlitwie różańcowej i procesji ze świecami. Kolacja  
i nocleg w Lourdes.     
 
11 października/wtorek - Śniadanie. Msza Św., następnie udamy się piękną trasą przez góry Pireneje  
w stronę północno-wschodniej Hiszpanii - BARCELONY - stolicy Katalonii położonej nad Morzem 
Śródziemnym.  Kolacja i nocleg w pobliżu Monserrat i Barcelony.  
 
12 października/środa - Po śniadaniu wyjazd na MONSERRAT, gdzie znajduje się benedyktyński 
klasztor otoczony górami z patronką i królową Katalonii - Czarną Madonną - Matką Bożą z Montserrat. 
Msza św. i czas na prywatną modlitwę. Następnie udamy się do BARCELONY, gdzie będziemy  
podziwiać Sagradę Familię - katedrę zaprojektowaną przez Gaudiego, budowaną przez 125 lat  
i poświęconą przez papieża Benedykta XVI 7 listopada 2010 r. podczas jego ostatniej pielgrzymki  
do Hiszpanii. Następnie od Placu Katalońskiego po przepięknej ulicy La Rambla dojdziemy do pomnika 
Krzysztofa Kolumba, aby na koniec podjechać na wzgórze Montjuic i zobaczyć stadion olimpijski  
oraz panaramę Barcelony. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.  
 
13 października/czwartek -  Po śniadaniu odjazd na lotnisko w Barcelonie i powrót do USA. 
 
 
 

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY KOLEJNOŚCI PROGRAMU W RAZIE POTRZEBY 


