Cestovní kancelář PALOMINO, Irena
HENDRYCHOVÁ
V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4
Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728, +420 728 327
282
E-mail: palomino@volny.cz,
http://www.palomino.cz
62007

MARIÁNSKÁ POUTNÍ MÍSTA
Duchovní doprovod: P. Martin Chleborád
Program:
1.den- odjezd v ranních hodinách, průjezd Německem, noční jízda
2.den- Costa Brava – ubytování v hotelu, celodenní pobyt u moře, večeře, nocleh
3.den- Barcelona - katedrála sv. Eulálie, chrám sv. Rodiny mistra A. Gaudiho,
osobní volno, noční jízda
4.den- Toledo – jedno z nejstarších španělských měst, prohlídka historické části
města, nespočetné památky všech dob a slohů si podmaní srdce každého
návštěvníka, katedrála Panny Marie, chrám sv. Tomáše, klášter sv. Janů Králů,
kostel P. Marie Bílé, muzeum El. Greca, večeře, nocleh
5.den- Guadalupe – po snídani prohlídka poutního místa, klášter uchovává sochu
nejvýznamnější milostné Madony ve Španělsku, vedle Madony montserratské,
večer dojezd do Fatimy, večeře, nocleh
6.den- Fatima – po snídani, prohlídka nejvýznamnějšího poutního místa
Portugalska, návštěva domu pasáčků, Křížová cesta, po večeři účast
na modlitbě Růžence, nocleh
7.den- Fatima – po snídani, odjezd do Compostely, večeře, nocleh
8.den- Santiago de Compostela–po snídani prohlídka starobylého poutního místa,
katedrála s ostatky apoštola Jakuba Staršího, noční jízda
9.den- Lurdy–návštěva koupelí, Křížová cesta, prohlídka míst spjatých s životem
sv. Bernadety, po večeři účast na modlitbě růžence, světelný průvod, nocleh
10.den- Lurdy – snídaně, dopoledne účast na mezinárodní mši svaté v podzemní
bazilice Pia X, volný program, po večeři účast na modlitbě růžence, světelný
průvod, noční jízda
11.den- La Salette – mariánské poutní místo v savojských Alpách, mše svatá,
Křížová cesta, noční jízda
12.den- příjezd do ČR v odpoledních hodinách
Termín: 05.10. – 16.10.2020

Cena:19.900,- Kč

Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem,
6x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze, kompletní pojištění
včetně storna zájezdu, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb., služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů

