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LURDY-FATIMA-LA  SALLETE- MONSERAT-ZARAGOZA-

S.D.COMPOSTELA –GARABANDAL-PADOVA 

Termín: 10.5. -21.5.2012    

Cena:  444€ 

   

Cena zahŕňa: 

 

- dopravu luxusným autobusom zn. Setra vybaveným klimatizáciou  2 x video,  DVD, CD, 

kávovar – ponuka teplých a studených nápojov, polievky, toaleta , 

- poistenie insolventnosti, 

- 1 x ubytovanie s polopenziou  v La Salette 

- 2 x ubytovanie s polopenziou – v o Fatime 

- 2 x ubytovanie s polopenziou v Lurdoch 

- duchovný sprievodca – kňaz, 

- odborný sprievodca, 

  

Cena nezahŕňa: 

  komplexné cestovné poistenie v zahraničí v poisťovni Wustenrot 16€ osoby do 69 rokov /osoby staršie 

ako 70 rokov 32€ 

  

 

 

 

mailto:v.chromek@zoznam.sk


Program zájazdu: 

1.deň:  

Odchod z Prešova v ranných hodinách smer na Bratislavu a pokračovanie cez Rakúsko do 

Francúzska.  

  
2.deň:  

Príchod do La Salette v doobedňajších hodinách  - dedinka vo Francúzskych Alpách, kde sa dvom 

pastierikom zjavila Panna Mária. Ubytovanie , sv. omša – duchovný program - krížová cesta, výstup 

na Mont Gargas, sviečkový sprievod. 

  

 3.deň:  

Raňajky, sv. omša, duchovný program, obed   a odchod do Zaragozy so zastávkou v Monserate. 

  

 4.deň:   

V poobedňajších  hodinách príchod do Zaragozy - prehliadka historického centra, ktoré bolo v 12. 

storočí sídlom biskupa a hlavným mestom španielskeho kráľovstva. Návšteva baziliky Santa Mária de 

Pilar, kde putovala Panna Mária. Večer odchod do Fatimy cez Madrid. 

  

 5.deň:  

Ráno príchod do Fatimy, ubytovanie,  Obed.Poobedňajší duchovný program.Slávnosť  fatimských 

zjavení, večer účasť na sviečkovom sprievode. 

  

 6.deň:  

Raňajky –  Celodenný náboženský program – návšteva baziliky zjavenia, návšteva rodného domu 

malých vizionárov, krížová cesta, sv. omša. Večera. 

  

 7.deň:   

Raňajky – po raňajkách odchod a presun do Lurd so zastávkou v S.D.Compostela – návšteva miesta, 

kde ležia vzácne ostatky sv. apoštola Jakuba . Po 3 hod. prestávke presun do Garabandalu 

  

 8. deň : 

Garabandal / 9 hodinová prestávka  . sv. omša, krížová cesta, výstup k boroviciam a pokračovanie 

v ceste do Lurd. Večera, ubytovanie. 

  

 9.deň:  

Raňajky - celodenný duchovný program. Prehliadka mestečka a miest spojených so životom 

Bernadety Soubirous. Prehliadka v okolí jaskyne sv. omša a večerný sviečkový sprievod. Večera, 

ubytovanie. 

  

 10.deň:  

Raňajky -  celodenný duchovný program v Lurdoch účasť na obradoch s možnosťou ponorenia do 

zázračnej vody , voľný program a večer presun do Padovej. 

  

11.deň:  
9-hodinová prestávka v Padovej – prehliadka mesta spojená s prehliadkou baziliky sv. Justíny,sv. 

Leopolda Mandiča, sv. Antona a odchod na Slovensko.                            

                                                                                                                                                                   

12.deň: 
V doobedňajších  hodinách príchod na Slovensko. 

  

  



 


