Mgr. Slávka Chromiaková CK Slavtour, Kempelenova 3413/15,010 15 Žilina
Korešpondenčná adresa: CK SLAVTOUR, P.O.BOX 16, 010 l5 Žilina
Tel./Fax: 041/56 40 982, Mobil: 0907 839 212, 0905 168 991
e-mail: info@ckslavtour.sk , web: www.ckslavtour.sk

Fatima
(LISABON- SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Termín: 27.09.-02.10.2017
26.10.-31.10.2017

Kód zájazdu: 210 17
Kód zájazdu: 211 17

Cena: 640,-€
Rámcový program:
1. deň: odlet z Viedne do Lisabonu, transfer do hotela, nocľah.
2.deň: raňajky, prehliadka Lisabonu, návšteva katedrály, rodného domu sv. Antona, chrám sv. Vincenta, kláštor sv.
Hieronyma ktorý je postavený v manuelskom slohu , večera, nocľah Fatima.
3.deň: raňajky, návšteva Cova da Iria, miesta prvého zjavenia, návšteva bazilík Igreja da Santissima Trindade a Ružencovej
baziliky Panny Márie, kde sú uložené ostatky vizionárov, celodenný program vo Fatime, večera, nocľah Fatima.
4.deň: raňajky, Belém, zástavka v Batalhe - návšteva kláštora Panny Márie Víťaznej – skvost manuelistickej architektúry ,
Alcobaka- jeden z najstarších kláštorov v Portugalsku, Fatima - najvýznamnejšie pútnické miesto v Portugalsku, návšteva
domov vizionárov, Krížová cesta, individuálny program, modlitba ruženca, večera, nocľah Fatima.
5.deň: po raňajkách odchod do Santiaga de Compostela, príchod do Santiago de Compostely prehliadka historickej časti
mesta, návšteva chrámu a hrobu sv. Jakuba, sv. omša, večera.
6.deň: raňajky, sv. omša, odchod na letisko do Lisabonu, návrat do Viedne, presun do Bratislavy.
V cene je zahrnuté: 5x ubytovanie, 5x raňajky, 4x večera, 2-3 posteľových izbách, letenka, autobusová doprava
po Portugalsku a Španielsku, autobusový lístok Bratislava –Viedeň, sprievodca, poistenie zájazdu CK, DPH
V cene nie je: komplexné cestovné poistenie - možnosť uzavrieť v CK v sume 12,54,-€, vstupy cca 30 €.
Ubytovanie(U1): 5x hotel ***, 2-3 posteľové izby
Doprava(D1): klimatizovaný autobus s audio - video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá,
Stravovanie(S1): 5x raňajky, 4x večera
Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné.
Zdravotné formality: nie sú stanovené.
Trasa cesty (T1): Viedeň-Lisabon-Fatima- Santiago de Compostela -Viedeň
CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia. Nie zásadné.
Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

