
7 dies 

Pelegrinatge amb motiu del Jubileu Teresià 

PREU PERSONA: 615 €  
Suplement habitació individual: 150 €  
INSCRIPCIONS:  

• al Bisbat (973 26 86 28: porteria),  
• a Mn. Ezquerra 679 976 173.  
• I a les parròquies.  

En fer la inscripció, cal avançar 150 €. 
TERMINI D’INSCRIPCIONS: Fins al 15 de març  de 2015.  
Places limitades a la capacitat de l’autocar. 

Per a ingressos, al compte de la Caixa   2100  0203   71  0103467860 

DIA 7: LLEIDA – BURGOS – SALAMANCA:  Al matí visitarem Burgos, on Santa Teresa va crear 
l’última fundació al 1582, el Convent de Sant Josep i Santa Anna. Té diverses relíquies de Santa 
Teresa; hi ha una escultura de Teresa, de principis del s.XVII. Dinar. A la tarda cap a Salamanca.     
Sopar i allotjament a l’hotel.  
 
DIA 8: SALAMANCA – ALBA DE TORMES – SALAMANCA:  Esmorzar. Al matí visitarem Alba de 
Tormes. Santa Teresa va fundar aquí el Convent de la Anunciació el 1571; allí va morir; per això 
és un lloc teresià privilegiat; a més del sepulcre s’hi veneren les relíquies majors (cor i braç        
esquerre de Santa Teresa). Dinar a l’hotel. A la tarda visitarem la ciutat de Salamanca. Santa    
Teresa hi arribà l‘any 1570, hi crea la setena fundació. Farem un recorregut pels llocs importants 
de la ciutat: la Universitat Pontifícia, la Universitat de Salamanca, la Catedral i el Convent de Sant      
Esteban… Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
DIA 9:  SALAMANCA – FÀTIMA – NAZARÉ – FÀTIMA:  Esmorzar. Sortirem cap a Fàtima.        
Arribada i dinar. El poble de Nazaré, lloc extraordinari, en una llarga platja. Tres barris componen 
la localitat: A Praia, que voreja la platja. O Sitio, construït al cim del penya-segat i Pedemeira, en 
un altre turó.  
 
DIA 10: FÀTIMA: Dia per visitar el Santuari de Fàtima.  
 
DIA 11: FÀTIMA – LISBOA – ÀVILA:  Esmorzar. Al matí visitarem Lisboa: Monestir del Jerónimos, 
el barri de Betlém, Torre de Betlém, etc. Dinar. A la tarda cap a Àvila. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 
DIA 12: ÀVILA : Dia per conèixer Àvila i guanyar el Jubileu. Ciutat de la seva infància, joventut i 
maduresa de Teresa de Jesús, punt de partida i de retorn de les seves fundacions. La seva vida 
coincideix amb el “Segle d’or” de la ciutat. Casa natal de Santa Teresa, l’església de Sant Joan 
Baptista, convent de Nostra Senyora de Gràcia, Monestir de l’Encarnació, Monestir de St. Josep...  
 
DIA 13: ÀVILA – SÒRIA – LLEIDA: Esmorzar. Sortida cap a Sòria. L’estada de Santa Teresa a 
Sòria va ser breu en quant a temps, però molt duradora des del punt de vista espiritual,            
consolidant-se des del 1581 fins a l’actualitat com la fundació del Monestir de les Carmelites Des-
calces a la ciutat. Dinar. Viatge de retorn al nostre punt d’origen. Arribada a Lleida i fi dels nostres 
serveis.  

Del 7 al 13 d’Abril de 2015 


