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

Taliansko
Loreto, S.G.Rotondo, Lanciano, Manopelo, Rím, Assisi,

Termín: 19.06.- 26.06.2020
18.09.- 25.09.2020
Cena: 379,- €

Kód zájazdu: 011 20
Kód zájazdu: 012 20

Program:
1.deň: 1.deň: odchod z Prešova / cca 09:00 hod./ k hraničnému prechodu Petržalka - Berg, cez Viedeň, ďalej k Rakúsko - talianskemu
hraničnému prechodu Tarvisio, nočná jazda.
2.deň: prehliadka Loreta - pápežskej baziliky Panny Márie Loretánskej, kde sa nachádza dom sv. Rodiny, v ktorom žila P.Mária s Ježišom
a sv. Jiozefom v Nazarete, príchod do S.G.Rotondo, nocľah.
3.deň: raňajky, prehliadka kláštorného komplexu, kde žil Páter Pio návšteva hrobu, múzea, Krížová cesta, návšteva novej baziliky, nocľah
4.deň: raňajky, odchod zo S.G.Rotondo, odchod do Lanchiana – miesto eucharistického zázraku, ktorý sa stal v 12. stor. pri premenení, keď
kňaz zapochyboval, že chlieb sa premení na telo a víno na krv P. Ježiša. „Dám vám nové srdce a nového ducha a odstránim z vášho tela
srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa“ /Ez 36,26/. Krátka zástavka pri mori, príchod do Manopela, kde sa ukrýva vzácna relikvia šatka,
ktorú mal Pán Ježiš po smrti na tvári a nechal nám na nej svoju podobu, nocľah.
5.deň: raňajky, audiencia so sv.Otcom, prehliadka baziliky sv. Petra v Vatikáne, popoludní prehliadka Ríma, bazilika Panny Márie SnežnejPantheon, Španielske schody, Fontána di Trévi, Piazza Navona, nocľah.
6.deň: raňajky, celodenná prehliadka pamätihodnosti Ríma, návšteva baziliky sv. Pavla za hradbami, návšteva baziliky sv. Klimenta, kde je
pochovaný sv. Cyril, baziliky sv. Jána v Lateráne, Sväté schody v Scala Santa, baziliky sv. Petra v Okovách, kde sa nachádzajú okovy,
ktorými bol sv. Peter zviazaný počas väzenia v Ríme, antický Rím, Coloseum , nocľah.
7.deň: raňajky, odchod z Ríma príchod do Assisi, návšteva bazilík, Porcinkuly, sv. Františka, sv. Kláry s jej hrobom a krížom z ktorého Pán
Ježiš prehovoril ku sv. Františkovi:„ Choď a oprav môj dom“, prehliadka mesta. Popoludní odchod nočnou jazdou smer Slovensko.
8.deň: v doobedňajších hodinách príchod na Slovensko.

V cene je zahrnuté: 5x nocľah s raňajkami, doprava, zodpovedná osoba CK, DPH, poistenie voči insolventnosti CK, účasť
kňaza.
V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie - možnosť uzavrieť v CK 16,- € os./pobyt., komplexné cestovné
poistenie PLUS 20,50,-€
Povinné príplatky: 10,-€ vstupy do miest v Taliansku.
Pristupovanie po trase: Prešov – Poprad 15,-€; Ružomberok - Žilina 12,-€; Trenčín 8,-€ ; Trnava 4,-€, Bratislava 0,-.€
Ubytovanie(U1): hotel **, dvoj a troj lôžkové izby – sprcha/WC.
Doprava(D1): klimatizovaný autobus s audio - video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a
chladených nápojov, plná klimatizácia, izolačné zasklenie.
Stravovanie(S1): 5x kontinentálne raňajky, možnosť doobjednať večere ( cca 10-12,-€ večera).
Trasa cesty(T1): Prešov, ZA, BA, Loreto, S.G.Rotondo, Lanciano, Manopelo, Asissi, Rím,
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.
Upozornenie: Je zákaz vstupu turistických autobusov do centra Ríma (za mestské hradby). V centre mesta je presun možný
príslušnými linkami mestskej dopravy (metro).Denný lístok na metro 6,-€
Možné vstupy mimo ceny zájazdu:
Anjelský hrad: 8,00 eur/6,00 eur
Sixtínska kaplnka/Vatikánske múzeá: 18,00 eur/12,00 eur
Koloseum: 15,50 eur/10,50 eur (18 – 25 rokov)/4,50 eur (do 18 rokov, nad 65 rokov)
Katakomby: 8 eur, kupola Baziliky sv. Petra 5,-€/ výťah 7,- €

