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
Lurdy - Santiago de Compostela - Garabandal- Montichiari

Termín:

22.05. – 03.06.2020
21.08. – 02.09.2020

Kód zájazdu: 040 20
Kód zájazdu: 041 20

Cena: 410,- €
Program:
1.deň: odchod z Prešova o cca 10:00 hod., tranzit Rakúsko, noc v autobuse.
2.deň: cca 11:00 hod. príchod na taliansku riviéru San Remo, kúpanie v Stredozemnom mori, cca 20:00 hod. odchod do Lúrd, nočná jazda,
3.deň: cca 07:00 hod. príchod do Lúrd, ubytovanie, krátky odpočinok, prehliadka Jaskyne zjavenia, návšteva rodného domu /mlyna - kde
bývala sv. Bernadetta/, väzenie, farský kostol, vyšetrovacia budova, kde obhajuje malá Bernadetta svoje videnie a prítomnosť Matky Božej
v jaskyni ,účasť na sv. omši, krížovej ceste, účasť na procesii so Sviatosťou Oltárnou s požehnaním chorých, účasť na sviečkovej procesii,
večera, nocľah,
4.deň: raňajky, cca 08:00 hod. prehliadka komplexu bazilík: Baziliky Ružencovej Panny Márie, Baziliky Nepoškvrneného Počatia,
podzemnej Baziliy Pia X P. Márie, Pia X, individuálny program, odchod z Lúrd cca 16:00 hod. nočná jazda do Sarie,
5- 8.deň: cca 8:00 hod. začiatok pešej púte, tento deň prejdeme 21 km potom denná trasa asi 25 - 28 km, nocľah v pútnických ubytovniach.
Trasa vedie rozkvitnutou Galíciou terén nie je náročný, príchod do Santiaga de Compostela,
9.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, nočná jazda na pobrežie Atlantického oceánu,
smer Garabandal
10.deň: cca 10:00 hod. príchod do Garabandalu, návšteva pútnického miesta, kde sa zjavila P.Maria 4 deťom a odovzdala im dôležité
udalosti a predpovede pre svet, kúpanie v Atlantickom oceáne, večera, nocľah.
11.deň: raňajky, odchod z hotela do Montichiari ,
12.deň: príchod do Montichiari, krátka zástavka (Rosa Mystica), 8 hodinová zástavka na Benátskej riviére na kúpanie, nočnou jazdou návrat
na Slovensko,
l3.deň: príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.
V cene je zahrnuté:

2x hotel 2* - polpenzia
autobusová doprava
zodpovedná osoba CK
poistenie proti úpadku CK, DPH,
účasť kňaza
V cene nie je zahrnuté: 4x ubytovanie v pútnických ubytovniach počas pešej púti (cca 3-20,-€/os. noc)
komplexné cestovné poistenie - 17,50,-€ os./pobyt; komplexné cestovné poistenie PLUS /nad 70 rokov/ 25,90,-€ os./pobyt.
Povinné príplatky:
pristupovanie po trase: Prešov - Poprad 15€; Ružomberok - Žilina 12€ ; Trenčín 8€ ; Trnava 4€, Bratislava 0,-€
Ubytovanie(U1):
2x 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 v hotel 2* ,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, Lurdy - Santiago de Compostela – Garabandal – Montichiari 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.

