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

Pešia pút' do Santiaga de Compostela k hrobu sv. Jakuba
a Fatima

Termín:

03.05. - 14.05.2019
15.08. - 26.08.2019

Kód zájazdu: 042 19
Kód zájazdu: 043 19

Cena: 490,- €
Program:
1.deň: odchod zo Slovenska o cca 12:00 hod., tranzit Rakúsko, noc v autobuse.
2.deň: príchod na taliansko-francúzsku riviéru, kúpanie v Stredozemnom mori, odchod do Španielska, nočná jazda.
3.deň: príchod do Garabandálu, prehliadka pútnického miesta, kde sa zjavila P.Mária 4 deťom a odovzdala im dôležité posolstvá a
predpovede pre svet, kúpanie v Atlantickom oceáne, večera, nocľah.
4.deň: pokračovanie v ceste do Sarrie, začiatok pešej púte, prvý úsek cesty zo Sárrie do Portomarín 21 km.
5- 8.deň: pokračovanie pešej púte, každý deň prejdeme asi 25 - 28 km, nocľah v pútnických ubytovniach. Trasa vedie rozkvitnutou Galíciou,
terén nie je náročný, vhodný aj pre rekreačného turistu, príchod do Santiaga de Compostela.
8.deň: ubytovanie na Monte Gozo v Sant. de Compostela – prechádzame posledný úsek cesty 7 km do Katedrály sv. Jakuba k jeho hrobu, o
12:00 hod. účasť na sv. omši, ktorá sa koná denne za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Santiaga, prehliadka pamätihodnosti mesta- Katedrály
sv. Jakuba, návšteva hrobu sv. Jakuba, (cca 21:00 hod.) odchod zo Santiaga de Compostela, do Fatimy, večer účasť na sviečkovom
sprievode s modlitbou sv. ruženca vo Fatimy, večera, nocľah.
9.deň: raňajky, celodenný program vo Fatime, návšteva Cova da Iria -miesto zjavenia P. Márie, prehliadka bazilík P. Márie a Trinity,
návšteva Adľustru- dedinky, kde bývali traja pastierikovia Lucia, František a Hyacinta, po večernej procesií odchod z Fatimy, nočná jazda.
10.deň: zástavka v Zaragoze - P. Mária Pilár najstaršia bazilika v Európe, kde sa P. Mária zjavila sv. Jakubovi a na tomto mieste zanechala
stĺp, na ktorom stála počas zjavenia, príchod do Barcelony, prehliadka a kúpanie v mori, nocľah.
11.deň: pokračujeme v ceste cez Francúzsko do Talianska, nočná jazda.
12. deň: kúpanie v mori na talianskej riviére, v neskorých nočných hodinách príchod na Slovensko.

V cene je zahrnuté:

3x hotel 2* - polpenzia
autobusová doprava
zodpovedná osoba CK
poistenie proti insolventnosti CK, DPH
účasť kňaza
V cene nie je zahrnuté: 4x ubytovanie v pútnických ubytovniach počas pešej púti (cca 3-15,-€/os. noc), komplexné cestovné poistenie - 17,50,-€ os./pobyt;
komplexné cestovné poistenie PLUS /nad 70rokov/ 25,90,-€ os./pobyt.
Povinné príplatky:
pristupovanie po trase: Prešov – Poprad 15€, Ružomberok - Žilina 12€, Trenčín 8€, Trnava 4€, Bratislava 0,-€
Ubytovanie(U1):
3x hotel 2*, 4x pútnická ubytovňa- vybavenie ubytovne závisí podľa individuálnej voľby pútnika
Doprava(D1):
klimatizovaný autobus s audio - video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených nápojov,
individuálne osvetlenie, izolačné zasklenie
Stravovanie(S1):
2x polpenzia ostatné dni vlastné stravovanie. Ceny potravín v Španielsku sú prístupné, bude možnosť nakupovať v obchodoch, príp.
stravovanie v reštauráciách so sprievodcom.
Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné.
Zdravotné formality:
nie sú stanovené.
Trasa cesty(T1):
PO, ZA, BA, Garabandal - Santiago de Compostela –Fatima – Zaragoza- Barcelona- BA- a späť.
CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia.
Počas cesty autobusom technická prestávka každé 3 – 4hod.

