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 PODSTAWOWE INFORMACJE: PIELGRZYMKA PORTUGALIA                   
 

 

 

     Termin pielgrzymki:  03.07 – 10.07.2021  
1/  Zbiórka uczestników i wyjazd z parkingu przed kościołem w Makowiskach o godz. 12:30.    
       Przejazd na lotnisko w Warszawie(lotnisko Chopina). Spotkanie z pilotem o godz.: 16:00. 
2/  Odprawa bagażowa od godz. 17:10, wylot z Warszawy(lotnisko Chopina) o godz. 19:10,  
3/  Przylot do Lizbony w dniu 03.07.2021 o godz.22:15 
4/  Wylot z Lizbony w dniu 10.07.2021 o godz. 13:15, odprawa bagażowa od godz. 11:15 
5/  Przylot do Warszawy(lotnisko Chopina) w dniu 10.07.2021 o godz.18:15 
6/  Każdemu pasażerowi przysługuje jeden mały bagaż podręczny o wadze do 8 kg i wymiarach 
       nieprzekraczających 55x40x20 cm i może zostać wniesiony na pokład samolotu. Bagaż ten musi 

się mieścić na półce nad fotelem lub pod siedzeniem przed pasażerem (bagaż podręczny nie 
może zawierać zabytkowej broni, mieczy, noży, nożyczek, ostrzy, sztućców, strzykawek, płynów. 
Każdemu pasażerowi przysługuje również jedna sztuka bagażu głównego do 23 kg. 

 
 

 
 

 

 

Co należy zabrać ze sobą: 
 Ważny dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) zgłoszony wcześniej do odprawy  
 Maseczkę ochronną na twarz 
 Nakrycia głowy (czapeczka, kapelusz) 
 Woda do picia + woda w aerozolu do nawilżania twarzy i ciała 
 Pieniądze (na zakup napojów lub pamiątek – najlepiej drobne), waluta Euro 
 Peleryna przeciw deszczowa 
 Bluzki z krótkim i z długim rękawem (przewiewne)  
 Wygodne obuwie – min. 2 pary, np. półbuty, sandały, adidasy 
 Ładowarka do telefonu komórkowego 
 Okulary przeciwsłoneczne oraz krem do opalania z odpowiednim filtrem 
 Plecak lub torba podręczna 
 Lekarstwa (zażywane regularnie, przeciwbólowe, przeciwgrypowe, przeciwalergiczne, opaska 

elastyczna, wapno w tabletkach musujących) 
 

 

 
 

 
 

Ceny podstawowych produktów: Waluta: Euro (1 €) 1 Euro = 4,55 zł 
• Woda mineralna 1,5l ok. 0,62 € 
• Sok owocowy  1,0l ok. 1,04 € 
• Coca Cola  0,5l ok. 1,50€ 
• Piwo   1 szt. ok. 1,00€ 
• Espresso  1 szt. ok. 0,70€ 
• Chleb   1szt. ok. 1,60 € 
• Zupa   1 szt ok. 1-2,5 € 
• Dorsz à lagareiro 1szt ok. 8-12 € 
• Kurczak z rożna 1szt ok. 6-10 € 
 
 
 

                                                        Informacje odnośnie Covid-19: 
 test RT-PCR należy wykonać w Polsce maksymalnie na 72 godziny przed planowanym 

wylotem do Portugali natomiast test antygenowy na 48 godzin przed planowanym 
wylotem (w obu przypadkach czas liczony jest od momentu pobrania próbek do 
godziny planowanego wylotu), 

 dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być w j. angielskim  
 z obowiązku nie są zwolnione osoby, które poddały się szczepieniu na COVID-19, ani 

tzw. Ozdrowieńcy. 

Pamiątki:  

 Różańce   1 szt. od 3,00€ - 20€ 

 Figura Marii Fatimskiej 1.szt od 1,50€ - 38€ 

 Wino Porto  2 but. od 14,00 € 

 Magnes z widokiem 1szt. ok. 1,00 € 

 Kartki z widokiem 3szt. ok. 1,20 € 

 Wyroby z korka  1szt. od 3,00 € 
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