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Malta po stopách sv. Pavla a Panny Márie
Ta Pínu
pútnicko- poznávací zájazd s každodenným kúpaním pri mori

Termín: 16.06. - 23.06.2018
29.09. - 06.10.2018
Cena: 698,- €

Kód zájazdu: 100 18
Kód zájazdu: 101 18

Program:
1.deň: zraz na autobusovej stanici Nivy Bratislava (čas sa spresní), odchod na letisko do Viedne, prílet na
Maltu, večera
2.deň: raňajky, Valleta - hlavné mesto maltského súostrovia, perla ostrova obklopená prírodnými prístavmi Marsamwett
Harbour a Grand Harbour, nedobytná pevnosť postavená kedysi na ochranu pred nepriateľom, z troch strán chránená
hradbami týčiacimi sa dodnes nad morom, návšteva Johanidského chrámu s relikviárom s rukou JÁNA KRSTITEĽA,
prehliadka veľmajstrovského paláca, chrámu P. Márie, sv. Pavla, popoludní kúpanie v mori, večera
3.deň: raňajky, fakultatívny výlet - Hagar Qim najznámejší megalitický chrámový komplex, v preklade Kamene modlitby.
Impozantná svätyňa zo 4.-3.stor.p.n.l. sa nachádza na vrchole kopca, prakticky vo voľnej prírode, úchvatná stavba z čias
minulých očaruje zvláštnou „architektúrou“ vztýčených kamenných dosák. Svätyňu tvoria 2 obrovské megality o váhe 50 ton,
návšteva modrej jaskyne, kúpanie pri mori, večera.
4.deň: raňajky, atmosféra stredoveku zmiešaná s barokom nás očarí v Mdine- dedičstvo dávnych Féničanov , roztomilé uličky
celým mestom nás dovedú k vyhliadke na hradbách Citadely. Na námestí sv.Pavla navštívime katedrálu sv.Pavla, údajne
vybudovanú na mieste, kde sv. Pavol r.60 n.l. obrátil na kresťanskú vieru rím. miestodržiteľa Publia. Rabat – s kostolom
sv.Pavla a jaskyňou, kde sa sv.Pavol uchýlil po stroskotaní na Malte. V jaskyni, ktorú navštívil aj pápež Ján Pavol II nájdeme
dve kaplnky zasvätené sv.Petrovi a Pavlovi. Rabat nám ponúka k nahliadnutiu aj bývalé kresťanské pohrebiská, dnes
katakomby sv.Pavla a sv.Agáty, kde sa údajne schovávali títo svätí pred rímskym útlakom. Mosta- Kostol Nanebovzatia
Panny Marie - chrám so 4. najväčšou kopulou na svete s netradičným exponátom -kópiou nevybuchnutej nemeckej bomby,
ktorá počas 2.sv.vojny preletela otvorom kostola. Bomba vyrobená v českej Škodovke, nevybuchla vďaka sabotáži výrobcov.
Od vtedy sa hovorí, že modliacich ľudí v kostole zachránila P.Mária, katakomby sv. Pavla a svätej Agnesy, večera.
5.deň: raňajky, návšteva Pavlovho ostrova, kde stroskotal, prehliadka Mellidy – najstaršie pútnické mariánske miesto na
Malte, kde sa uchováva obraz P. Márie od sv. Lukáša, večera.
6.deň: raňajky, výlet trajektom na ostrov Gozo a návšteva hlavného mesta Viktoria s jeho stredovekým jadrom- Citadella,
Námestie Nezávislosti- miesto dôležitých udalosti na Goze, malebné časti Staré Mesto- čarovná atmosféra, krivolaké uličky,
miestne ženy ručne vyrábajúce výrobky, farebné okenice. Návšteva pútnického miesta P. Márie Ta Pina, ktorá sa tam
zjavila v 18. storočí, jaskyne Calypso, večera.
7. deň: raňajky, celodenné kúpanie pri mori, prípadne plavba okolo ostrova Malta, večera.
8. deň: raňajky, návrat na Slovensko.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou – HOTEL ***, letecká doprava, autobusový cestovný lístok BA – Viedeň
zodpovedná osoba CK, poistenie zájazdu CK, DPH.
V cene nie je zahrnuté: vstupy do objektov (cca 65,- Eur), komplexné cestovné poistenie - možnosť uzavrieť v CK v sume
29,50,-€ na os./pobyt, komplexné cestovné poistenie PLUS 39,30,-€ os./pobyt.
Ubytovanie(U1): 7x hotel ***
Doprava(D1: letecká, miestnou dopravou,
Stravovanie(S1): 7x polpenzia
Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, víza nie sú potrebné
Zdravotné formality: nie sú stanovené.
Trasa cesty(T1): BA, Viedeň, Malta, späť.
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.

