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

Fatima-letecky z Košíc
LISABON,NAZARE, BATALHA, ALCOBACA, FATIMA

Termín:

16.05. - 21.05.2020
17.10. – 22.10.2020

Kód zájazdu: 222 20
Kód zájazdu: 223 20

Cena: 650,- €
Program
1 deň: spoločný odchod z Košíc do Budapešti na letisko, do Lisabonu, večera, nocľah
2.deň: raňajky, prehliadka hlavného mesta Lisabon, návšteva biskupskej katedrály Se, návšteva rodného domu sv. Antona Paduánskeho
a starej štvrti Lisabonu. Prehliadka okrajovej štvrti Lisabonu- Belém, ktorá nebola zničená zemetrasením, nachádzajú sa tu krásne stavby zo
16. stor. ako kláštor a kostol sv. Hieronyma- majstrovské dielo manuelistického slohu, veža Tore de Belém, pamätník moreplavcov,
pamätník Krista, odchod do Fatimy, večera, účasť na sviečkovej procesii s modlitbou sv. ruženca, nocľah
3.deň: po raňajkách návšteva Nazaré- pútnické miesto, kde sa zjavila Panna Mária, cestou zástavka v Batalhe - návšteva kláštora Panny
Márie Víťaznej, skvost manuelistickej architektúry, Alcobaka- jeden z najväčších kláštorov v Portugalsku, cisterciánsky kláštor, hrobka
kráľov, prehliadka historickej časti mesta, sv. omša, večera, účasť na sviečkovej procesii, nocľah
4.deň: raňajky, Fatima- jedno z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. Tu sa zjavila Panna Mária v r. 1917 trom deťom. Počas
šiestich mesiacov deti dostali posolstvo pre celý svet. Známe ako proroctvo z Fatimy. V októbri bolo prítomných na Cova da Iria 70 000
ľudí. Budeme prítomní na medzinárodnej sv.omši, návšteva a prehliadka bazilík Igreja da Santissima Trindade a Ružencovej baziliky Panny
Márie, kde sú uložené ostatky vizionárov, večera, účasť na sviečkovom sprievode, nocľah
5.deň: : raňajky, sv. omša, navštívime rodnú dedinku Aljuster, domy vizionárov, Krížovú cestu, cintorín, kostol kde boli pokrstení
a pochovaní vizionári, popoludní osobné voľno, večer účasť na modlitbe sv. ruženca, večera, nocľah
6.deň: raňajky, sv. omša, odchod do Lisabonu na letisko odlet do Budapešti, príchod do Košíc vo večerných hodinách.
V cene je zahrnuté:

5x ubytovanie v penzióne v 2-3 posteľových izbách
5x polpenzia
letenka Budapešť-Lisabon a späť
letiskové poplatky
autobusová doprava v Portugalsku
zodpovedný zástupca CK, poistenie proti úpadku CK, DPH
účasť kňaza
vstupy do múzeí Alcobaca, Batalha
V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie - 29,50,-€, komplexné cestovné poistenie PLUS / nad 70 rokov/ 39,30,-€ os./pobyt
transfer Košice-Budapešť-Košice -40,-€
Ubytovanie(U1):
5x penzión 2-3 posteľové izby so soc. zariadením WC/sprcha
Doprava(D1):
klimatizovaný autobus s audio - video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá
letecká Budapešť- Lisabon-Budapešť
Stravovanie(S1):
5x polpenzia
Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné.
Zdravotné formality:
nie sú stanovené.
Trasa cesty (T1):
Košice-Budapešť-Lisabon 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.

