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

Lurdy

Termín:

04.08. – 08.08.2020

Kód zájazdu: 080 20

Cena: 640 ,-€ /vrátane letiskových poplatkov
Program:

1.deň: v skorých ranných hodinách transfer autobusom na letisko do Krakova, ráno odlet do Lúrd,
transfer do hotela, popoludní zoznámenie sa s areálom Baziliky, večera, mariánska sviečková procesia,
nocľah
2.deň: raňajky, náboženský program so slovenskou svätou omšou, možnosť individuálnej návštevy
bazénov, návšteva rodného domu sv. Bernadety, eucharistická procesia, večera a nocľah v hoteli
3.deň: slovenská svätá omša v Jaskyni Zjavenia, raňajky, popoludní nákup suvenírov, večera, mariánska
sviečková procesia, nocľah
4.deň: raňajky, medzinárodná sv. omša, pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch, Krížová
cesta, premietanie diapozitívov o živote sv. Bernadety, popoludní individuálne voľno,
5.deň: raňajky, svätá omša, náboženský program, modlitba pri Jaskyni Zjavenia, poobede transfer na
letisko k odletu do Krakowa, odlet z Lúrd večer, transfer autobusom z Krakowa do Žiliny.
V cene je zahrnuté:

4x ubytovanie s polpenziou
letenka Krakow-Lurdy-Krakow
letiskové poplatky
autobusová doprava Žilina-Krakow-Žilina
zodpovedný zástupca CK, DPH
poistenie zájazdu CK
účasť kňaza s každodennou sv.omšou
V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie Štandard 30,70,-€ os./pobyt, komplexné cestovné poistenie PLUS /nad 70 rokov/ 40,90,-€ os./pobyt
Ubytovanie(U1):
hotel 2*, 2 a 3 lôžkové izby - sprcha/WC, hotel 2 a 3 lôžkové izby s WC/sprcha, príplatok 1/1 izba 20,-€os./noc
Doprava(D1):
klimatizovaný autobus s audio - video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá
letecká Krakow-Lurdy-Krakow
Stravovanie(S1):
kontinentálne raňajky - podávané sladké pečivo (niekde môže byť chlieb či bageta) maslo, džem, čaj alebo káva, večera
Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné.
Zdravotné formality:
nie sú stanovené.
Trasa cesty (T1):
ZA, KRAKOW, ZA.
CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty, a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia.
Počas jazdy autobusom technická prestávka každé 3 – 4 hod.

