
 

Priser: 

Per person I dubbelrum 9700kr 

Tillägg för enkelrum 2000kr 

Priset inkluderar: 

• turist buss (första klass) under hela resan. 

• Boende på, Hotel Genesis 3*** Eller. Liknande 

, inkl. frukost och middag 

• Entre som ingår: Klostret Bathala, Klostret Tomar, 

klostret Jeronimos. 

• Flyg resa ToR: GOT/LIS/GOT 

 

I priset ingår inte: 

• Personliga utgifter 

• Drycker 

• Övriga entre avgifter eller dylikt utöver de som 

nämts ovan 

• Driks 

 

Flyg: 

OBS! Vi samlas på Landvetter senast 04:00 

11/07 Avgång 06:00 Ankomst 13:30  

18/07 Avgång 15:45 Ankomst 23:05 

 

 

  

DAG 1 - (2017-07-11) - GÖTEBORG/LISSABON/FATIMA 
 04:00 samlas vi på Landvetter flygplats innan avresa  till Lissabon. 
Avresa kl.06:00. Ankomst till Lissabon kl. 13:30 , busstransport till Fatima 
och ankomst till hotellet ca: 17:30 sedan gemensam Middag. 
Kvällen Fri för egna aktiviteter. 
DAG 2 - (2017-07-12) - FATIMA 
Frukost på hotellet. Där efter körs vi med buss till början av via Crucis , Vi går 
korsvägen och firar mässan i Santo Estevão kl. 12:00  Efter mässan har vi 
möjlighet att utforska området i byn där barnen levde innan bussen hämtar 
oss igen vid 14:00 , Eftermiddagen fri för egna aktiviteter och utforska 
helgedomen där efter middag på hotellet samt deltagande i Kvällens 
Rosenkransen med efterföljande procession 
DAG 3 - (201-07-13) - FATIMA 
Frukost på hotellet. Fri dag för att kunna deltagande i de officiella 
ceremonier så som Rosenkransen kl:10:00 Samt högmässa kl:11:00, Tid för 
att vandra runt samt möjlighet till Bikt, Tillbedjan eller en stilla bön i något 
av kapellen, Samt deltagande i Rosenkransen under kvällen och 
efterföljande i ljus procession. Middag serveras under kvällen på Hotellet. 
DAG 4 - (2017-07-14) - FATIMA / COIMBRA / TOMAR / FATIMA 
Frukost och avresa till Coimbra vi har vår guide med oss och  vi  gör  besök 
på Biblioteca Joanina, Vi kommer fira Mässa i S:t Antonio´s kyrka kl:11:30 
och där efter fri tid för lunch, Vi fortsätter till Tomar där vi besöker Klostret 
Convento de Cristo. På kvällen återvänder vi till Fatima. Middag på hotellet, 
Och Rosenkransen med efterföljande ljus procession. 
DAG 5 - (2017-07-15) FATIMA / BATALHA / ALCOBAÇA / NAZARE / FATIMA 
Efter frukost avresa till Batalha med besök på Klostret Batalha, Där efter tar 
vi oss till Nazare där vi firar Mässa kl:11:30 med möjlighet till lunch och där 
efter ger vi oss vidare till Alcobaca där vi besöker klostret Santa Maria Samt 
kung Pedros och Ines grav. Åter resa till Fatima följt av middag på hotellet. 
Och Rosenkransen under kvällen med efterföljande ljus procession. 
DAG 6 - (2017-07-16) – FATIMA 
 Frukost på hotellet, resten av dagen fritt för egna aktiviteter i Fatima. 
Middag på hotellet följt av Rosenkransen under kvällen med efterföljande 
ljus procession. 
DAG 7 - (2017-07-17) FATIMA / SANTAREM / LISSABON  
Efter frukost avresa till Lissabon där vi på vägen stannar till i Santarem där vi 
besöker mirakel kyrkan S:t Estevão där efter fortsätter vi mot Lissabon där vi 
kommer hålla mässa i S:t António´s kyrka. Där efter fri tid för Lunch.  
Vi gör även ett besök i Katedralen och besöker även Rossio Square, 
Nationalteatern, tåg stationen och Rua 
Augusta och den imponerande Commerce Square. Vi får även möjlighet att 
besöka klostret Jeronimos. Sedan tar vi oss till vårt hotell för gemensam 
middag, Kvällen fri. 
DAG 8 - (2017-07-18) –LISSABON / GÖTEBORG 
Frukost och där efter fri tid. 
Vår buss tar oss till flygplatsen och vårt flyg avgår 15:45, 
 vi ankommer Göteborg ca: 23:05 
 

Tänk på att skaffa dig ett Europeiskt Sjukförsäkringskort. 

Detta ansöker du om hos försäkringskassan. 
 
 

Vi reserverar oss för eventuella 

ändringar i rese planen. 

 

OBS! Begränsat antal platser. 

Anmälan! 

på telefon: 0708-339090 eller via 

mail: resa@1917.nu 

 

Besök även vår hemsida för mer 

information! www.1917.nu 

 
Med på vår resan följer. 

Fader Frans-Eric T.O.R  

från Franciskusgården 

 i Jonsered. 

 

OBS!  

Bokningsavgiften. 

30% betalas efter mottagen 

anmälan 

(Återbetalas ej vid avbokning) 

Resterande 70% betalas 2 veckor 

innan avresan. 

 

Mer information om betalning får du 

vid anmälan. 
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