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EGYPT

Doprava: letecky
Termín: 17.9. - 27.9.2015

KOLÍSKA KRESŤANSKÉHO MONASTICIZMU (MNÍŠSTVA)

Asuán - Abu Simbel - Kom Ombo – Edfu – Karnak - Luxor - Káhira - Al Ain Al Sokhna - Wádi al Natrun - Alexandria

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná a vnútroštátna letecká doprava Viedeň –
Káhira, Káhira – Asuán, Luxor - Káhira, Káhira – Viedeň
• 2 x ubytovanie s polpenziou v Káhire 4*, 4 x ubytovanie
s plnou penziou na lodi Presidential Niele cruise 5*, 2 x
ubytovanie s polpenziou v Alexandrii 4*, 1 x ubytovanie s
polpenziou v Al Sokhna 4*, v 2-3 lôžkových izbách
• lux bus počas programu
• sprievodca, duchovný doprovod, miestny sprievodca

Abu Simbel

V cene nie je zahrnuté:
letiskové poplatky k medzinárodným preletom 130,- €
vnútroštátne letiskové poplatky 60,- €
vstupy podľa programu 90,- €
hraničné poplatky a víza do Egypta 15,- €
obslužné 50,- €, /platí sa priamo sprievodcovi/
komplexné cestovné poistenie 18,70 €
Sprievodca: Mons. Ján Majerník

•
•
•
•
•
•

990 €
Chrám kráľovnej Hatšepsut

Chrám Karnak

Chrám Luxor

Chrám v Edfu

PROGRAM:

1. deň: transfer z Bratislavy do Viedne. Odlet do Káhiry
a následne do najkrajšieho mesta nílskeho údolia Asuán.
2. deň: prílet do Asuánu o 00.40. Transfer a nalodenie
sa na loď, ubytovanie, raňajky (Presidential Nile Cruise).
Obedové balíčky. Transfer autobusom do Abu Simbel

Slávny faraón Ramzes II tu dal vytesať do strmej skaly dva
chrámy. Pri stavbe Asuánskej priehrady boli chrámy rozrezané, po častiach premiestnené a opätovne poskladané. Štyri
kolosálne sochy Ramzesa II zdobia priečelie väčšieho chrámu, hlbokého 64 m. V menšom chráme, hlbokom 20 m, sa
zachovali reliéfy aj sochy bohyne Hathor. Návrat okolo 18.00,
ubytovanie na lodi, večera.

3. deň: po raňajkách prehliadka Asuánu. Nová Asuánska priehrada zväčšila plochu obrábanej pôdy v Egypte o
30%, elektráreň zdvojnásobila dodávku elektriny v zemi.
K pôvabu mesta neodmysliteľne patria štíhle biele plachetnice – feluky, ktorými sa možno pohybovať medzi
ostrovčekmi. Návšteva starovekého chrámu Philae, obed.
Plavba felukou po Níle až do Kom Ombo, prehliadka
chrámu zasvätenému dvom bohom Sobekovi a Horovi.
Chrám obsahuje množstvo zaujímavých exponátov z oblasti historickej architektúry. Môžete si tu pozrieť aj zbierku
mumifikovaných krokodílov, vykopaných na blízkom cintoríne posvätných zvierat. Pokračovanie v plavbe do Edfu,
večera a ubytovanie na lodi.
4.deň: po raňajkách Edfu – najzachovalejší chrám v celom Egypte, zasvätený sokoliemu bohu Horovi. Západná
časť je obohnaná vnútorným a vonkajším múrom pochádzajúcim z obdobia Starej ríše. Pokračovanie plavby do
Luxoru, obed, večera, ubytovanie na lodi.
5.deň: po raňajkách vylodenie sa a prehliadka západného
brehu – Údolie Kráľov so 62 objavenými hrobkami faraónov. Takmer 500 rokov tu boli faraóni pochovávaní do
hrobov vytesaných v skalách, ktorých steny doteraz zdobia

-2-

nádherné posvätné hieroglyfické nápisy a pestrofarebné
dobové maľby. Údolie Kráľovien, Chrám kráľovnej
Hatšepsut – jedinej ženy starého Egypta s titulom faraón. Obed na lodi. Prehliadka východného brehu – chrám
Karnak a Luxor. Oba chrámy boli spojené 3 km dlhou
alejou sfíng a patria k najimpozantnejším v Egypte. Budovali a reštaurovali sa 2 tisícročia. Je pozoruhodné že v
luxorskom chráme nachádzame symboly a znaky staroegyptského, islamského a kresťanského náboženstva. Večera a ubytovanie na lodi.
6.deň: vylodenie po raňajkách. Prehliadka Luxoru
/starobylé Théby či Vesét/, transfer na letisko a odlet do
Káhiry. Po prílete transfer do hotela, večera a ubytovanie.
7.deň: po raňajkách návšteva areálu Veľkých pyramíd v Gize. Transfer do Al Ain Al Sokhna, návšteva
najstarších kláštorov v Egypte, ktoré sú zároveň najstaršie
kresťanské kláštory vôbec. Kláštor sv. Antona založili
nasledovníci sv. Antona pustovníka, nazývaného aj Opát.
Žil v rokoch 251 – 356 a je považovaný za zakladateľa
kresťanského mníšskeho života. Východná púšť sa stala
útočišťom pre sv. Pavla, keď unikal pred Rimanmi. Vo veľkom komplexe Kláštora sv. Pavla sa nachádza krásny
Kostol sv. Pavla. Oba kláštory sú izolované v pohorí Gabal
al-Galála al-Qiblija. Pokračovanie do Stella di Mare, večera a ubytovanie.
8.deň: po raňajkách prechod cez údolie Wádi al Natrun. V staroveku bolo pre Egypťanov dôležité ako zdroj
natronu, používaného pri mumifikácii. Na miestach,
kadiaľ prechádzala Svätá Rodina, koptská cirkev vybudovala kláštory. Púšť bola ochrankyňou viery, sem utiekli
tisíce kresťanov pred rímskym prenasledovaním. V 4. stor.
kresťania žili v jaskyniach, alebo stavali kláštory a vytvorili
monastickú tradíciu, ktorú neskôr prevzali európski kresťania. Koptské kláštory a kostoly sa zachovali dodnes. Pokračovanie do Alexandrie, druhého najväčšieho mesta
Egypta. Večera a ubytovanie.
9.deň: raňajky, Alexandria - významný prístav, kde bol
vybudovaný maják – jeden zo 7 divov antického sveta.
Voľný program, eventuálne prehliadka kostola sv. Marka,
katakomby – najväčšie známe rímske pohrebište v Egypte,
prípadne záhrady paláca Montaza. Večera, ubytovanie.
10.deň: po raňajkách transfer do Káhiry. Matarieh
– dnes predmestie Káhiry. Dedinkou prechádzala Svätá
Rodina, prekročila Níl a smerovala do starovekého Heliopolisu, návšteva koptskej časti - je srdcom egyptskej kresťanskej komunity. Už v 6. stor. pr.n.l. bol breh Nílu v tomto
mieste osídlený. Rimania tu vybudovali v 2. stor. pevnosť,
ktorú nazvali Babylon v Egypte. Bola tu bašta kresťanstva
a na ploche menšej ako 1 km bolo viac ako 20 kostolov.
Dnes ich zostalo medzi úzkymi dláždenými uličkami
iba zopár, napríklad Visutý kostol Panny Márie, kláštor a
kostol sv. Juraja, kostol sv. Sergeja a Barbory. Egyptské národné múzeum. Večera, ubytovanie v Káhire.
11.deň: po raňajkách transfer na letisko, odlet do Viedne.
Následne transfer do Bratislavy.
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ETHIOPIA – Djibouti

Doprava: letecky
Termín: 21.1. - 2.2. 2015

DVE KRAJINY AFRICKÉHO ROHU

Vodopády na Modrom Níle

Kláštor Ura Kidane Mihiret

Kostol Debre Birhan Selassie

V Etiópii žije jedna z najstarších civilizácií Afriky. Okolo r.1000
p.n.l. tu vládol syn kráľa Šalamúna - Menelik. Do r.100 n.l. sa v
tejto oblasti vyvinul silný a prosperujúci národ Aksumov. V r.330
n.l. Aksumovia prijali kresťanstvo a od stredoveku až dodnes
vládli v tejto krajine kresťanskí cisári.
Džibutsko je súčasťou geologickej oblasti, známej ako Afarský
trojuholník. Nachádza sa tu najnižší bod kontinentu Assalská
preliačina.
Assal však oplýva aj čudesnou, takmer nadpozemskou krásou.
Ležia tu vedľa seba pláne žiariace oslepujúcou soľnou bolesťou
a plytké jaminy s tyrkysovým nádychom. Na pokojnej hladine
jazera, zafarbenej minerálmi rôznych farieb od svetlozelenej
cez fialovú až po tmavohnedú, vytvárajú vodné prúdy jemné
papraďové vejáre soli. Pobrežie vrúbia sochy, ktoré si jazero samo
vytvorilo. Mimoriadne groteskné sú tvary pripomínajúce hlávky
kapusty, ktoré sa vytvarovali z usadenej soli.
V cene je zahrnuté:
• medzinárodné letenky: Viedeň – Addis Abeba, Addis
Abeba – Djibouti, Djibouti - Addis Abeba, Addis Abeba - Viedeň
• vnútroštátne letenky Axum – Lalibela, Lalibela - Addis
Abeba
• 9 x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách
so soc. zariadením
• 1 x ubytovanie v stanoch v oblasti jazera Lac Abhé
s polpenziou
• transféry počas programu
• sprievodca, duchovný doprovod, miestny sprievodca
• transfér na letisko a z letiska vo Viedni
• vstupy a vízová podpora
V cene nie je zahrnuté:
• komplexné cestovné poistenie 35,10 €
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- USD
(platí sa priamo sprievodcovi )
• letiskové poplatky 390,- € medzinárodné lety
• letiskové poplatky 115,- € vnútroštátne lety
• víza Djibouti 90,- €, vybavíme vopred v Paríži
• jednovstupové víza Ethiopia 30,- USD, dostanete
priamo v Addis Abeba, platba na mieste
Potrebujete medzinárodný očkovací preukaz – očkovanie
proti žltej zimnici.
Sprievodca: Mons. Ján Majerník

2190 €
PROGRAM:

Park Ezana

1. deň: odlet z Viedne do Addis Abeba.
2. deň: prílet do hlavného mesta. Celodenná
prehliadka mesta: Národné múzeum, Etnografické
múzeum. Výhľad z najvyššieho vrchu mesta Entoto
/3200 m. n. m./, kde bol prvý palác panovníka Menelika II.,
zakladateľa mesta. Nachádza sa tu kostol Panny Márie,
kde bol panovník korunovaný. Unikátna Katedrála
Sv. Trojice – zoznam panovníkov, sochy gréckych
umelcov, okná s maľbami výjavov zo Starého a Nového
Zákona, hrob panovníka Haile Silassie I, /založil kostol/
a jeho ženy. Tržnica. Ubytovanie v Addis Abeba.
3. deň: panoramatická cesta do Bahir Dar.
Panoramatický pohľad na bývalý palác cisára Haile
Silassie – Bezawit palác. Ubytovanie v Bahir Dar.
4. deň: skoro ráno cesta k vodopádom na Modrom
Níle, prechod po Portugalskom moste postavenom v
17. stor. Výlet loďou po najvyššie položenom africkom
jazere Tana, ktorým preteká Modrý Níl. V mystickom

Katedrála Sv. Trojice
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prostredí sa nachádzajú kresťanské kláštory. Návšteva
jedného z najkrajších – kláštora Ura Kidane Mihiret z
13. stor. Ubytovanie v Bahir Dar.
5.deň: panoramatická cesta do Gonder. Návšteva
hradu, kostol Debre Birhan Selassie – pozoruhodné
fresky s výjavmi zo Starého a Nového zákona, a tiež
freska na strope s 80 anjelmi - najznámejšie etiópske
sakrálne umenie. Kúpele kráľa Fasiledesa, zakladateľa
Gondera a gonderskej dynastie. Ubytovanie v Gonder.
6. deň: panoramatická cesta do Axumu. Svätý
Axum – sídlo legendárnej kráľovnej zo Sáby, hlavné
mesto starovekej Axúmskej ríše. Unikátnymi svedkami
minulosti sú axumské obelisky. Ubytovanie.
7. deň: prehliadka Axum, návšteva archeologického
múzea, kostol Panny Márie zo Sionu: starý vybudoval
panovník Fasiledes v 17. stor, novú katedrálu cisár Haile
Silassie. Popoludní návšteva kúpeľov kráľovnej zo Sáby,
hrob kráľa Kaleba a jeho syna Gebre Meskela. Park
Ezana, kde sa nachádzajú kamenné nápisy kráľa Ezana
v rôznych jazykoch. Ruiny paláca kráľovnej zo Sáby.
Ubytovanie v Axum.
8. deň: letecky z Axum do Lalibela – svetový unikát
architektúry. Chrámový komplex nemajúci porovnania.
Jedenásť monolitických skalných chrámov vytesaných
na prelome 12. storočia predstavuje 8. div sveta.
Ubytovanie v Lalibela.
9. deň: letecky z Lalibela do Addis Abeba. Podľa
časových možností návšteva oblasti Debre Zeit
/Olivová hora/, oficiálne kresťanské meno, ktoré sa
používa od 60. rokov a zaviedol Haile Selassie. V oblasti
sa nachádza viacero kráterových jazier. Ubytovanie v
Addis Abeba.
10. deň: odlet z Addis Abeba do malej krajiny v rohu
afriky Džibuti. Jediné mesto krajiny je Džibuti City,
kde sídlia všetky dôležité inštitúcie. Jazda cez soľné pláne
Grand Barra do sopečnej krajiny s malými afarskými
dedinkami. Lac Abhé – jazero v oblasti, ktorá pripomína
mesačný povrch. Nekonečný oceán kameňov horúcich
od extrémnych teplôt vystrieda pohľad na stovky
vápencových veží, z ktorých vychádza sírový dym.
Malé zelené oázy života na miestach, kde horúca voda
preráža na povrch, dávajú krajine surrealistický výraz.
Ubytovanie v stanoch v oblasti Jazera Abhé.
11. deň: návšteva sopečného jazera Assal v centrálnej
oblasti Džibuti, jazero leží na najnižšom bode
afrického kontinentu. Zostup do Danakilskej preliačiny,
najnižšie položené miesto Afriky. Uvidíme diablov
vulkán Ardoukouba. Priemerná teplota v zime je tu
34o a v lete 50o. Ide o najteplejšie miesto na našej planéte.
Návrat do hlavného mesta, podľa časových možností
prehliadka mesta Džibuti City, prezidentský palác,
americká ambasáda. Ubytovanie v meste Tajura.
12. deň: ráno presun do Džibuti a prehliadka mesta,
voľný program, možnosť fakultatívneho výletu po
Červenom mori alebo šnorchlovanie. Transfer na
letisko, odlet do Addis Abbeba a následne let do Viedne.
13. deň: prílet do Viedne v ranných hodinách.

BRAZÍLIA – URUGUAY– ARGENTÍNA

Doprava: letecky
Termín: 4.2. – 16.2.2015

RIO DE JANEIRO-SAO PAULO-MONTEVIDEO-BUENOS AIRES-PUNTA DEL ESTE

Bazilika Minor

Cementario de la Recoleta

Carioca Favela

Sao Paulo

Plaza de Mayo

Plaza Constitución

V cene je zahrnuté:
• 2 x hotelové ubytovanie s raňajkami v Rio de Janeiro,
1 x hotelové ubytovanie s raňajkami v Sao Paulo, 7 x
ubytovanie s plnou penziou v pohodlných a kompletne
vybavených 2-lôžkových vnútorných kajutách na lodi
• Transfery autobusom: Rio de Janeiro: z/na letisko, počas
programu. Sao Paulo: z letiska do Aparecidy a naspäť do
Sao Paulo, do/z prístavu v Santos, transfer na letisko v Sao Paulo
• Prelety: Medzinárodný prelet:
Viedeň – Lisabon - Rio de Janeiro
Sao Paulo – Lisabon – Viedeň
Vnútroštátny prelet:
Rio de Janeiro - Sao Paulo
• Služby v Rio de Janeiro: profesionálny, anglicky
hovoriaci sprievodca, prehliadka mesta, vstupenky na
horu Corcovado a lanovka na Cukrovú homoľu
• Služby v Sao Paulo: transfer do Aparecidy a naspäť do
Sao Paulo – do hotela s miestnym, anglicky hovoriacim
sprievodcom
• sprievodca, duchovný doprovod
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 298,- €
• taxy v prístavoch spolu 197,- €
• sprepitné na lodi: 63,84 € (uhradili sme vopred lodnej
spoločnosti, zaplatíte pred odletom)
• bakšišné 90,- USD
(platí sa priamo sprievodcovi)
• komplexné cestovné poistenie 35,10 €
• metro v Sao Paulo
• fakultatívne výlety
Sprievodca: Mons. Ján Majerník

1995 €
PROGRAM:
1. deň: odlet z Viedne cez Lisabon do Rio de Janeiro.
2. deň: prílet do Rio de Janeiro v ranných hodinách.
Mesto, ktoré Vás očarí už pri pohľade z lietadla. Navšívite
horu Corcovado so symbolom Ria – sochou Ježiša
Krista s nezabudnuteľným výhľadom na mesto. Lanovkou
sa dostanete na Cukrovú homoľu, kde sa Vám naskytne
nádherný výhľad na celé mesto, svetoznáma pláž Copacabana.
Pokračujete k morskému zálivu Guanabara v historickej
a veľmi peknej oblasti Urca. V indiánskom jazyku TupíGuaraní znamená „náruč mora“. Večer ubytovanie a oddych.
3. deň: ráno prehliadka historickej časti Ria. Mesto, ktoré
bolo založené v roku 1565, bývalé hlavné mesto Brazílie je
považované za najkrajšie mesto sveta vďaka úžasnej polohe
medzi krásnym zálivom s rozmanitými ostrovčekmi a
vysokým hrebeňom, na ktorom už začína prales. Tu horské
pásma siahajú až do centra a pretínajú nádherné pláže.
Navštívite najznámejšie miesta, budovy, kostoly a múzeá Ria.
Nahliadnete do tradičnej „carioca favela“, kde žije približne
22% celkovej populácie Ria. Večer ubytovanie a oddych.
4. deň: transfer na letisko a následný odlet do Sao Paulo.
Prílet do Sao Paulo v poobedňajších hodinách, transfer do
Aparecidy a návšteva Baziliky Minor. V roku 1717 sa
miestnym rybárom zachytila do siete soška Nepoškvrnenej
Panny Márie. Pätnásť rokov stála soška „nájdenej“ Panny
Márie, podľa významu slova „aparecida“ v dome jedného z
rybárov. Susedia k nemu začali prichádzať a modliť sa. Úcta
k Panne Márii sa tu hlboko zakorenila. V roku 1955 bola
postavená „Nová bazilika“, ktorá je po Bazilike sv. Petra v Ríme
druhým najväčším křesťanským chrámom sveta. Večer návrat
do Sao Paulo a ubytovanie.
5. deň: v rámci časových možností prehliadka mesta
Sao Paulo. Je najväčším mestom Južnej Ameriky, ktoré je
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domovom veľkého počtu etník a národností. K najznámejším
pamiatkam patrí Park Ibirapuera, Kongres a Obelisk,
Avenida Paulista, vrchol ekonomického, historického a
kultúrneho života. Poobede transfer do prístavu v Santos,
nalodenie sa o 17.00 hod.
6. deň: plavba na lodi.
7. deň: prvá zastávka počas plavby bude v Montevideo,
hlavné mesto Uruguayu. Názov pochádza od zvolania
námorníka v strážnom koši lode: „Vidím zem!“. V meste,
ktoré je významným prístavom žije zhruba 1,4 milióna ľudí,
teda 40 % obyvatelstva Uruguaya. Montevideo ponúka
množstvo pamiatok – námestie Plaza Independencia,
socha Mausoleo de Artigas, palác Palacio Estévez
z 18.stor., najvyššia budova palác Palacio Salvo, divadlo
Teatro Solís, námestie Plaza Constitución s katedrálou
Iglesia Matriz. Srdcom mesta je futbalový štadión Penarolu
Montevideo - niekoľkonásobného víťaza svetového futbalového pohára. Večer nalodenie.
8. deň: ďalšia zastávka bude v Buenos Aires, 10. najväčšie
mesto na zemeguli a hlavné mesto Argentíny. Medzi
najdôležitejšie miesta patrí Plaza de Mayo s budovou
Casa Rosada – prezidentský palác, Metropolitná katedrála
a budovy nazývané Cabildo. Trieda Avenida de Mayo,
námestie Plaza del Congreso. Cintorín Cementario de
la Recoleta, ktorý svojími hrobmi pripomína miniatúru
mesta. Množstvo kultúrnych miest je postavených v štvrti
Palermo.
9. deň: v tento deň sa vylodíte v meste Punta del Este.
Mesto má len 10 tisíc obyvateľov, no je vyhľadávanou
turistickou destináciou vďaka nádherným plážam.
10. deň: plavba na lodi.
11. deň: plavba na lodi.
12. deň: vylodenie sa v ranných hodinách, transfér na hotel,
uloženie batožiny, prehliadka mesta s našim sprievodcom
(doprava po meste metrom), transfer na letisko v
podvečerných hodinách. Odlet zo Sao Paulo do Viedne.
13. deň: prílet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.

Splendour of the Seas, výletná loď spoločnosti Royal Carribean
prvý krát vyplávala v roku 1996. Okrem piatich svetových
jazykov sa na lodi dohovoríte tiež po portugalsky. Na palube
je k dispozícii casino, množstvo barov či horolezecká stena.
Trasy tejto lodi zahŕňajú oblasť Stredozemného mora spolu s
Južnou Amerikou a ďalšie exotické miesta. Loď pojme celkom
2 435 hostí, posádky celkom 765. Dĺžka lode je 264m a šírka
je 32m. Elektrický prúd: 110/220 striedavý.
Vybavenie lode: 11 palúb, denné wellness a fitness centrum,
kozmetický salón, paluba určená na opaľovanie sa a solárium
so sťahovateľnou presklenou strechou a krytým bazénom,
vírivky, kasíno, výber z rôznych stravovacích podnikov
(ázijská, steak house, bary, kaviarne, ľadový bar…), salónik
s 360O panoramatickým výhľadom, horolezecká stena, 18
jamkové minigolfové ihrisko, bežecká dráha, wellness centrum,
divadlo, kasíno, diskotéka, umelecká fotogaléria, knižnica,
internetové centrum, zdravotnícke zariadenie, vonkajšie
filmové plátno pri bazéne.
K absolútnej relaxácii je pripravený program Vitality Wellness
s výberom wellness procedúr (zábaly z morských rias, reflexné
másáže, exotické procedúry, bahenné zábaly…)
Stravovaniu na lodiach Roayal Caribbean je venovaná veľká
pozornosť. Kulinárske zážitky sú vytvorené tak, aby uspokojili
aj najnáročnejších. Hlavná reštaurácia poskytuje lahodné
štvorchodové menu v elegantnom prostredí. Je možnosť si
taktiež vyskúšať celú radu špecializovaných reštaurácií. Nová
služba My Time Dining ponúka flexibilnú voľbu času večerí.
K dispozícii je taktiež nepretržitá izbová služba.
Veľkolepé divadlo pod holým nebom ponúka predstavenia
inšpirované divadlom na Broadway alebo uvoľnenejšiu
zábavu v kluboch karaoke, živé kapely a spevákov alebo
výuku tanca. Šťastie možno skúsiť v kasíne.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
JORDÁNSKO - IZRAEL

Doprava: letecky
Termín: 9.3. – 17.3.2015

Dubai-Abu Dhabi-Ammán-Hora Nebo-Madaba-Petra- Betlehem-Jeruzalem
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Abu Dhabi, Tel Aviv - Viedeň
• 3 x ubytovanie s raňajkami, 2 x večera, 1 x obed v SAE,
2 x ubytovanie v Ammáne s raňajkami, 1 x večera,
2 x ubytovanie s polpenziou v Betleheme v 2 - 3
lôžkových izbách so soc. zariadením + rozlúčková večera.
• lux bus počas programu
• vstupy a prehliadky podľa programu
• sprievodca, duchovný doprovod
• anglicky hovoriaci sprievodca v SAE a Jordánsku
Mešita Sheikh Zayed

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 290,- €
• letenka Dubai - Ammán cca150,- €
• fakultatívne výlety
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- USD
(platí sa priamo sprievodcovi)
• komplexné cestovné poistenie 24,30 €
Sprievodca: Mons. Ján Majerník

890 €
Emirates Palace Hotel

Burj Khalifa

Palmový ostrov

Múzeum Al Fahidi Fort

PROGRAM:
1. deň: ráno zraz v Bratislave, transfer na letisko. po prílete do
Abu Dhabi transfer do hotela, ubytovanie, oddych.
2. deň: po raňajkách prehliadka mesta Abu Dhabi.
Prvá zastávka vo fascinujúcej mešite Sheikh Zayed,
najväčšej mešite v Spojených Arabských emirátoch a šiestej
najväčšej na svete. Majestátna mešita je pravdepodobne
najimpozantnejšou náboženskou a národnou pamiatkou v
Abu Dhabi. Ľudovo zvaná miestnymi obyvateľmi aj Veľká
mešita je vnímaná ako „globálne zjednocujúca“ pamiatka,
združujúca materiálmi, dizajnom všetky kúty sveta:
Taliansko, Nemecko, Maroko, India, Turecko, Irán, Čína,
Grécko a Spojené arabské emiráty. Použité materiály sú
mramor, kameň, zlato, polodrahokamy, kryštály a keramika.
Po návšteve mešity Vás sprievodca odprevadí do luxusného
hotela Emirates Palace Hotel s foto zastávkou exteriéru,
Abu Dhabi Corniche – oblasť s parkmi, fontánami, verejnými
plážami. Presun do skanzenu, kde budete mať možnosť sa
zoznámiť s kultúrou a tradíciami Spojených Arabských
Emirátov a tradičného spôsobu života na púšti. Fakultatívne
obed v reštaurácii Al Asalm (nepodáva sa alkohol). Po
obede navštívite výstavu Manar Al Saadiyat, kultúrne
a umelecké centrum, so štyrmi galériami. Pokračujete do
Dubaja, pozriete si Palmový Ostrov a batožinu si odložíte
na hoteli. So sprievodcom sa presuniete na večernú plavbu
tradičnou drevenou loďou. Čaká Vás dvojhodinová
panoramatická plavba na jednej z tradičných plachetníc,
budete rozmaznávaní arabskou pohostinnosťou, možnosť
výberu rôznych jedál podávaných formou bufetu na palube,
nostalgická spomienka arabského ducha dobrodružstva,
ktorá siaha až do čias rybolovu a prvého obchodovania.
V priebehu plavby nebudú podávané alkoholické nápoje.
Okolo 23.00 hod. návrat do hotela.
3. deň: po raňajkách osobné voľno, ktoré môžete využiť na
nákupy alebo oddych na pláži. Po obede môžete navštíviť
spolu so sprievodcom „Katolícky kostol Panny Márie“.
So 400 000 veriacimi je tu pravdepodobne najväčšia
katolícka farnosť na svete. Je tu iba málo vonkajších znakov
tohto rekordu. Pozemok farnosti na ulici Oud Metha Street
obklopuje vysoký betónový múr. Za ním sa týči zopár šedých
budov. Minarety susednej mešity sú naproti tomu viditeľné
už z diaľky. Na múre a na jednej budove sú tabule s anglickým
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a arabským nápisom „Katolícky kostol Panny Márie“. Kto
prešiel okolo domčeka vrátnice, stále ešte nachádza len málo
náznakov kostola: nijaká zvonica, nijaký kríž. Iba Lurdská
jaskynka vľavo od vchodu dáva spoznať, že vchádzame do
cirkevnej budovy. Kostolné veže nesmú byť v Arabských
emirátoch viditeľné mimo pozemku. Veľká plochá budova
bez ozdôb priamo oproti vchodu je Kostol Panny Márie.
Ponúka miesta 1700 návštevníkom, teda viac ako väčšina
tunajších kostolov. Napriek týmto rozmerom je niekedy pre
veriacich príliš malá, pretože často príde až 2000 veriacich,
dokonca aj vo všedný deň. Ak už nie je vnútri miesto, prenáša
sa svätá omša reproduktormi a videoprojektormi aj von pred
kostol. Na veľké sviatky sa zíde aj do 20 000 veriacich na
priestranstve, kde sa nachádza aj fara, dom sestier, škola a malé
športovisko. Pozemok okolo kostola pridelil farnosti v roku
1966 emir šejk Rašíd bin Saeed Al-Maktoum. O rok neskôr
sa už konala posviacka kostola. Terajšia budova pochádza z
r. 1989. Na priestranstve sa môžu veriaci slobodne modliť a
kňazi bez obmedzení sláviť sväté omše. Mimo múrov farnosti
to možné nie je. So susednou mešitou a imamom nie sú
nijaké kontakty. Návrat do hotela v Dubaji, večera.
4. deň: po raňajkách prehliadka mesta protikladov, kde sa
prelína tradícia s výdobytkami modernej doby. Návšteva
Mešity Jumeirah (otvorená od 10.00 hod. každý deň
okrem piatku), presuniete sa do štvrti Deira popri rušnom
trhu s koreninami, diamantmi, zlatom. Preveziete sa vodným
taxíkom, ktorý sa nazýva Abra. Pokračujete do Al Fahidi Fort,
múzeum, ktoré zaznamenáva históriu Dubaja. Po obede
pokračujete prehliadkou najvyššej človekom vytvorenej
stavby na svete Burj Khalifa. Žiadna budova v novodobej
histórii nevyvolala v ľuďoch toľko zvedavosti. Na vrchole vám
sprievodca odpovie na všetky Vaše otázky, na vlastnej koži
zažijete tento moderný architektonický zázrak. Preskleným
výťahom, ktorý sa pohybuje rýchlosťou 10 metrov za
sekundu sa dostanete na vyhliadkovú plošinu, kde sa Vám
naskytne dych berúci 360o výhľad na mesto, púšte a oceán.
Transfer na letisko, odlet do Ammánu.
5. deň: odchod do mesta Petra, niekdajšieho hlavného
mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska
provincia Arabia Petraea, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal
1. 17). Program, prehliadka.
6. deň: odchod na horu Nebo – podľa tradície miesto smrti
Mojžiša. Zastávka v Madabe – mozaiková mapa zhotovená
v byzantskom období zobrazuje vtedajší Jeruzalem s jeho
významnými stavbami. Jerash – významné antické rímske
mesto. Pokračovanie do Izraela. Odchod cez prechod
Sheikh Hussain. Cestou do Betlehema zastávka v Jerichu –
najstaršie obývané mesto sveta. Večera, ubytovanie.
7. deň: Jeruzalem - prehliadka mesta: návšteva Olivovej
hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto);
kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad
Jeruzalemom; prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via
Dolorosa); bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota.
8. deň: presun do Jeruzalema - Západný múr (múr
nárekov); hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.
Getsemanská záhrada a bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán
Ježiš potil krvou/; kostol hrobu Panny Márie. Betlehem
- bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa
Mlieka. Spoločná rozlúčková večera. Odchod na letisko.
9. deň: v skorých ranných hodinách odlet do Viedne a
následne transfer do Bratislavy.

PÚTNICKÉ MEXIKO
A NEOPAKOVATEĽNÉ ACAPULCO

Doprava: letecky
Termín: 9.2.- 20.2.2015
9.11. – 20.11.2015

V cene je zahrnuté:
• 9 x ubytovanie s polpenziou, dvoj a trojlôžkové izby
so sociálnym zariadením
• medzinárodná letenka Viedeň-Mexico City-Viedeň
• lux bus počas programu
• sprievodca, duchovný doprovod, miestny sprievodca
• vstupy
• transfer z Bratislavy na letisko a z letiska Schwechat

Bazilika Panny Márie Guadalupskej

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 295,- €
• obslužné 50,- USD (platí sa priamo sprievodcovi)
• komplexné cestovné poistenie 24,- €

1395 €
PROGRAM:

Teotihuacan

Kostol Sanda Priscilla

1.deň: transfer z Bratislavy na letisko do Viedne, následne odlet
do Mexico City. Nachádza sa v nadmorskej výške 2.240 m n.m.
2.deň: skoro ráno prílet do Mexiko City, krátky oddych,
odchod do Guadalupe - najslávnejšie pútnické miesto Latinskej Ameriky. Prehliadka starej a novej baziliky
Panny Márie Guadalupskej, kde sa uchováva zázračný
obraz Panny Márie. Náboženský program. Popoludní pre-hliadka Mexiko City, hlavné námestie Zocalo, Katedrála,
Národný palác s prekrásnymi freskami od Diego Rivera,
ktoré znázorňujú históriu Mexika. Večera, ubytovanie.
3. deň: po raňajkách návšteva Tlatelolco, kde sa nachádza kostol apoštola sv. Jakuba. Tu bol pokrstený sv. Juan
Diego v roku 1529. Odtiaľto chodil často peši do Cuautitlan, kde býval. Na tomto mieste dnes stojí kostol. Pokračovanie cez Tulpetlac, dnes predmestie Mexico City,
návšteva najznánejšej mexickej archeologickej lokality
Teotihuacan. Je vzdialená od Mexico City 50 km. Prezriete si pyramídu Slnka, pyramídu Mesiaca, zvyšky pôvodných palácov a Triedu mŕtvych. Návrat do Mexico City,
večera, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách odchod do Puebly, ktorá sa nachádza na úpätí pohoria Sierra Madre del Sur a je obklopená sopkami Popocatepetl, Iztaccihuati, Pico de
Orizaba a La Malinche. Puebla leží vo výške 2.200 m,
je štvrtým najväčším mexickým mestom. Návšteva de-

IZRAEL – MŔTVE MORE

dinky Cholula s kostolmi z 18. storočia, kde sa prelíňajú
vplyvy indiánskho umenia a kresťanského náboženstva.
Tonantzintla - jeden z najvýznamnejších kostolov v indiánskom barokovom slohu. Stavali ho takmer 300 rokov.
Interiér je celý pozlátený. Večera a ubytovanie.
5.deň: po raňajkách prehliadka Cacaxtla – archeologické nálezisko objavené asi pred 30 rokmi, s unikátnymi
starými freskami na prírodnej doske s rozmermi 200 x 25
metrov. Olmécko-xicalanská civilizácia obchodníkov a
bojovníkov po sebe zanechala veľmi realistické nástenné
maľby v žiarivých farbách, väčšinou predstavujú krvavé
vojnové motívy. Večera a ubytovanie.
6. deň: po raňajkách odchod do jedného z najkrajších
koloniálnych miest v zemi Taxco. Tomuto koloniálnemu
skvostu priniesla bohatstvo ťažba striebra. Mesto bolo vystavané na vrchole hory, v ktorej sa striebro ťažilo a Taxco
je svojimi striebornými výrobkami preslávené dodnes.
Dominantou mesta je kostol Santa Priscilla. Večera, ubytovanie.
7. deň: po raňajkách odchod k pobrežiu Tichého oceána do presláveného letoviska Acapulco, ktoré získalo
popularitu vďaka Hollywoodským filmom. Návštevníkov
priťahuje predovšetkým pobrežná promenáda, hlavné
námestie, pevnosť San Diego, množstvo diskoték, barov a
klubov. Milovníci adrenalínu si prídu na svoje na vysokých
útesoch La Querbrada, odkiaľ skáču skokani do vody.
Ubytovanie v Acapulcu.
8.-9. deň: raňajky, celodenný oddych na plážach v
Acapulcu, večera, ubytovanie.
10. deň: odchod z Acapulca do Cuernavaca, ktoré je
vďaka svojej stálej teplote okolo 27oC nazývané aj mestom „nekonečného leta“. Prehliadka mesta. Nachádza sa tu
katedrála, ktorá je najznámejšia na americkom kontinente
a palác El Palacio de Cortés, odkiaľ španielsky dobyvateľ
Cortés v rokoch 1522-32 vládol. Pokračovanie do Mexico City, večera, ubytovanie.
11. deň: raňajky, program v hlavnom meste podľa
vlastného výberu, osobné voľno, nákupy, eventuálne
opätovná návšteva Guadalupe. Podvečer transfer na
letisko, odlet vo večerných hodinách.
12. deň: prílet do Viedne vo večerných hodinách a
následne transfer do Bratislavy.

Doprava: letecky
Termín: 2.3. – 10.3.2015

JERUZALEM – BETLEHEM a RELAX V HOTELI PRIAMO PRI MŔTVOM MORI
Tsell Harim Village Hotel sa nachádza na brehu Mŕtveho
mora, v severnej časti oblasti Ein Bokek. Podnebie pri Mŕtvom
mori ponúka celoročne veľký počet slnečných dní, suchý, čistý
vzduch. Oblasť Mŕtveho mora sa stala hlavným centrom pre
výskum v oblasti zdravia a liečby. Tsell Harim Village hotel má
160 klimatizovaných izieb a apartmánov. Izby sú pohodlné a
priestranné, ponúkajú pracovný stôl, telefón, gauč, káblovú TV,
rádio. Dvojpodlažné bungalovy s bazénom, ktorý má výhľad
na Mŕtve more, poskytuje ideálne miesto pre vašu dovolenku.
Unikátna architektúra hotela ponúka príjemnú atmosféru
neformálnosti a súkromia. Priestranná, súkromná pláž s
jemným pieskom, bazény, ktoré sú rozdelené pre deti a dospelých,
reštaurácia, veľký výber z menu, internetové pripojenie zdarma
v hale hotela, Spa s vyhrievaným bazénom, sauna, solárium a
terapeutické miestnosti.
Kostol Premenenia na hore Tábor
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V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Tel Aviv - Viedeň
• 3 x ubytovanie s polpenziou v hoteli Tsell Harim
• plážový servis vrátane osušiek, sauna, solárium, na pláži
je k dispozícii denne liečivé bahno z Mŕtveho mora ku
kúpeľným a kozmetickým účelom
• 1 x ubytovanie s polpenziou v Galilei, 2 x ubytovanie
s polpenziou v Betleheme + 1 večera v Betleheme
v typickej reštaurácii
• lux bus počas programu
• sprievodca, duchovný doprovod
• letiskové poplatky
• transfer na letisko a z letiska Viedeň
V cene nie je zahrnuté:
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 40,- €
(platí sa priamo sprievodcovi)
• komplexné cestovné poistenie 15,30 €

695 €
PROGRAM:

Jezuzalem

Jardenit

Jaskyňa Mlieka

SVÄTÁ ZEM

1.deň: v podvečerných hodinách stretnutie v Bratislave,
transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel
Avivu.
2.deň: v skorých ranných hodinách prílet do Tel Avivu.
Presun do Galilee – Jericho, hora Karmel, Eliašova
jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej; výstup
na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/,
prehliadka kostola Premenenia; Nazaret - bazilika
Zvestovania a kostol sv. Jozefa; Kána Galilejská - miesto
prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú
manželské sľuby.
3.deň: Hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 - miesto
zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské
jazero Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum
- dom sv. Petra a miestna synagóga. Pri jazere možnosť
zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra; návšteva
Jardenitu /rieka Jordán/ - obnovenie krstných sľubov.
4.deň: ráno program v Jeruzaleme, prehliadka Starého
mesta, ktoré je centrom a srdcom Jeruzalema, ktoré
nesmie minúť žiaden turista, či pútnik. Pozoruhodné
a úchvatné miesto, ktoré je skutočným historickým
diamantom. Nachádza sa na rozlohe približne jedného
štvorcového kilometra, obkolesené mestskými hradbami.
Hustá spleť úzkych uličiek je pritom rozdelená do štyroch
častí: kresťanskej, židovskej, arabskej a arménskej. Vstúpiť
do tohto historického skanzenu možno cez sedem brán
v hradbách, pričom tou najvýznamnejšou je Jaffská
brána, ktorá je zároveň aj turisticky najfrekventovanejším
priechodom do starého mesta. Hoci jeho súčasný vzhľad

Doprava: letecky
Termín: 20.2. – 28.2.2015

4.5. - 12.5.2015
28.9. - 6.10.2015
27.2. – 7.3.2015
2.3. – 10.3.2015 12.10. - 20.10.2015
13.3. – 21.3.2015 14.10. - 22.10.2015

V cene je zahrnuté:

• letenka Viedeň – Tel Aviv - Viedeň
• 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách
•
•
•
•

so soc. zariadením
lux bus počas programu
sprievodca, duchovný doprovod
letiskové poplatky
transfer na a z letiska Viedeň

V cene nie je zahrnuté:
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 40,- €
(platí sa priamo sprievodcovi)

od 575 €
informujte sa v CK

Ain Karem

Údolie Wadi Kelt

poznačil najmä osmanský, čiže turecký vplyv, mnohé
pamiatky sú oveľa staršie. Pritom tromi najvýznamnejšími
pamätihodnosťami unikátneho svetového významu sú
Západný múr – nazývaný aj Múr nárekov, Chrámová
hora a Bazilika Svätého hrobu či Chrám Božieho hrobu,
Krížová cesta Via Dolorosa ... V poobedňajších hodinách
návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na
staré mesto); kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán
Ježiš plakal nad Jeruzalemom.
5. deň: po raňajkách odchod do letoviska Ein Bokek,
ubytovanie, relax, večera.
6. – 7. deň: relax na pláži, alebo vo wellness, raňajky, večere.
8. deň: po raňajkách relax, odchod okolo obeda do
Betlehema. Po prvý raz je Betlehem v Písme spomínaný
v súvislosti so smrťou Ráchel, matky Benjamína a
Jozefa. Traduje sa, že jej hrob sa nachádza pred bránami
Betlehema. V Betleheme tiež bývala Dávidova pramatka
Rút so svokrou Noemi. V Betleheme sa narodil Dávid
a pásol na okolitých nivách stáda svojho otca. Na Boží
príkaz šiel Boží prorok Samuel do Betlehema a vylial roh
s olejom na hlavu Dávida. Tak sa stal Betlehem mestom
Dávidovým. Je isté, že Jozef, Máriin manžel neprišiel
do Betlehema ako cudzinec alebo bezdomovec. Musel
sa hlásiť vo svojom rodnom meste nielen preto, že
bol z domu a rodu Dávidovho, ale aj preto, lebo mal v
Betleheme ešte majetok alebo aspoň podiel na rodinnom
majetku. Preto je pravdepodobné, že rodina strávila dni
po narodení Ježiša v rodičovskom dome Jozefa. Návšteva
Baziliky Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa
Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. Večera v typickej
betlehemskej reštaurácii. Odchod na letisko do Tel Avivu.
9. deň: odlet v skorých ranných hodinách do Viedne a
následne transfer do Bratislavy.

PROGRAM:

1. deň: v podvečerných hodinách stretnutie skupiny
v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným
odletom do Tel Avivu.
2. deň: v skorých ranných hodinách prílet do Tel Avivu.
Presun do Galilee – Jericho, hora Karmel, Eliašova
jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej; výstup
na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/,
prehliadka kostola Premenenia; Nazaret - bazilika
Zvestovania a kostol sv. Jozefa; Kána Galilejská - miesto
prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú
manželské sľuby.
3. deň: Hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 - miesto
zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské
jazero Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum
- dom sv. Petra a miestna synagóga. Pri jazere možnosť
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zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.
4. deň: Betlehem - bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole
pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov .
5. deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána
Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety;
presun do Jeruzalema- Západný múr (múr nárekov);
hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.
6. deň: Jeruzalem - prehliadka mesta: návšteva Olivovej
hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto);
kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad
Jeruzalemom.
7. deň: Getsemanská záhrada a bazilika Agónie
/miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/; kostol hrobu Panny
Márie; prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via
Dolorosa); bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota.
8. deň: prehliadka Betánie - Lazárov hrob; návšteva
miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s
Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie
obývané mesto sveta Jericho; hora pokušenia; návšteva
Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov
je fakultatívny výlet Massada a Qumrán. V termíne
od 13.3. – 21.3.2015 nie je v ponuke fakultatívny výlet
Massada a Qumrán, ale Beit Shemesh – biblická
lokalita, Deir Rafat – Kláštor Milosti, Beit Jimal /
Gemal, Krásny dom/, saleziánsky kláštor. Údolie Wadi
Kelt, ktorým vystupovali pútnici – aj Ježiš Kristus s
učeníkmi – do Jeruzalema.
9. deň: odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne
a následne transfer do Bratislavy.

Spoznajte Svätú zem

Doprava: letecky
poHľadom archeológov a biblistov Termín: 14.4. – 24.4.2015
s Mons. Jánom Majerníkom
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Tel Aviv - Viedeň
• ubytovanie s polpenziou v Galilei a v Betleheme podľa
programu
• lux bus počas programu
• sprievodca, duchovný doprovod
• letiskové poplatky
• transfer na letisko a z letiska Viedeň
• komplexné cestovné poistenie
V cene nie je zahrnuté:
• obslužné a vstupy do Národných parkov, ktoré
predstavuje sumu 120,- USD (platí sa priamo sprievodcovi)

850 €*
PROGRAM:

Jeruzalem

Mŕtve more

Deir Rafat

1.deň: v podvečerných hodinách stretnutie skupiny
v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným
odletom do Tel Avivu.
2. deň: prílet o 0.55 hod., ubytovanie v Betleheme. Po
raňajkách za priaznivej politickej situácie možnosť návštevy
arabského mesta Hebron s menšinou židovských
osadníkov - pre židov i moslimov posvätná Hrobka
patriarchov (Abrahám, Izák, Jákob). V poobedňajších
hodinách Betlehem - bazilika Narodenia Ježiša Krista;
Pole pastierov; jaskyňa Mlieka.
3. deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána
Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety;
Deir Rafat - Kláštor milosti, zasvätený Panne Márii
Kráľovnej Palestíny, Rehoľa sestier svätej Dorotey tu
dala postaviť katolícky kláštor a školu pre arabské a
beduínske deti. Na stenách kláštora je nápis Ave Maria v
350 jazykoch; ochutnávka vína; Jeruzalem - prehliadka
mesta: návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší
pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit - miesto,
kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom; Getsemanská
záhrada a bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil
krvou/.
4. deň: prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho; hora pokušenia; Ein Gedi – prírodná
rezervácia, podľa židovskej tradície sa tu ukryl Dávid pred
Saulom; návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania.
5. deň: presun do Jeruzalema - Západný múr (múr
nárekov); Krížová cesta (Via Dolorosa); bazilika Božieho
hrobu, Kalvária - Golgota; hora Sion – večeradlo a kostol
usnutia Panny Márie.
6. deň: Cézarea Prímorská, kostol Stella Maris
(Hviezda morská), prístav Haifa - svetová metropola

báháizmu s chrámom a nádhernými záhradami; úzke
uličky križiackej pevnosti Akko; Rosh Hanikra je
miesto s nádherným výhľadom, kde počuť burácanie vĺn,
ktoré sa rútia dovnútra a von z jaskýň starých tisíce rokov.
Tento úžasný prírodný výtvor sa nachádza na severe
pri hranici s Libanonom a patrí medzi najobľúbenejšie
v severnom Izraeli. Je to jediný horský hrebeň v Izraeli,
ktorý zostupuje priamo do mora. Je zložený z troch vrstiev
– pevný vápenec, mäkká krieda s pazúrikom a porézny
dolomit; Kána Galilejská - miesto prvého zázraku Pána
Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby. Príjazd
do Tiberias na brehu Galilejského (Genezaretského)
jazera, kde strávime 5 nocí.
7. deň: Hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 - miesto
zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské
jazero Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum
- dom sv. Petra a miestna synagóga. Pri jazere možnosť
zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.
8. deň: prírodná rezervácia a jazero Hula, patrí k
najkrajším v Izraeli, neďaleké einandské teplé pramene
podmienili rast niektorých teplomilných bahenných
rastlín; Banyas, kde vyviera jeden z prameňov rieky
Jordán. Lokalita sa spomína i v Novom Zákone, evanjelista
Matúš (16, 13-20). Tu si kresťania obnovujú krstné sľuby;
pevnosť Nimrod – dominuje celej oblasti a dovidieť z nej
na celé údolie Hula; ochutnávka vína na Golanských
výšinách – Katzrin.
9. deň: Megido (iný prepis Megiddo; po hebrejsky
 )ודיגמbolo staroveké mesto a v rokoch 1800 –600
pred Kr. významné stredisko Galilei. Nachádzalo sa
na strategickom mieste v Emek Jizreel (Jezraelskom
údolí) na pahorku pri dôležitom priesmyku. Stála tu
mohutná pevnosť a stajne, vďaka ktorým sa mesto
stalo centrom chovu koní pre vojsko. Megido býva
stotožňované aj s miestom nazvaným Armagedon (od
Har Megido, dosl. „Hora Megido“), kde sa majú podľa
knihy Zjavení zhromaždiť všetky vojská k poslednej bitke
na konci sveta. Dnes je mesto dôležitou archeologickou
lokalitou Tel Megido (arab. Tel el-Mutesillim), jednou
z najvýznamnejších a najpôsobivejších v Izraeli. Roku
2005 bola lokalita zapísaná spolu s Chacor a Beer Ševa
ako pamiatka svetového dedičstva na zoznam UNESCO.
Kibutz Ain Harod, národný park a historická lokalita
Bet Alfa, národný park Gan Ha Shlosha s prírodnými
termálnymi prameňmi.
10. deň: výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za
7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia; Nazaret bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa; oddych pri
Galilejskom jazere, podľa počasia, možnosť kúpania,
eventuálne plavba po Galilejskom jazere.
11. deň: odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.

Doprava: letecky
Svätá zem/Jordánsko - Izrael
západný a východný breh Jordánu Termín: 10.6.-20.6.2015
s oddychom na plážach Mŕtveho i Stredozemného mora

Olivová hora

- po stopách apoštola Pavla, prvých kresťanských komunít, ako
aj cirkevných otcov, umožňuje každému účastníkovi prehĺbenie
biblických vedomostí a prispieva k obohateniu horizontu viery
v širšom kontexte svätej zeme. Púť sprevádza kňaz a je kladený
dôraz na duchovný rozmer tejto cesty. Z toho dôvodu je plne v
kompetencii sprievodcu aktuálne meniť, resp. dopĺňať program púte.

• 9 x hotelové ubytovanie s polpenziou (7 x v Izraeli a

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Viedeň - Tel Aviv – Viedeň
• letiskové poplatky

V cene nie je zahrnuté:
• hraničné poplatky, víza a obslužné, ktoré predstavuje
sumu 50,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
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•
•
•
•

2 x v Jordánsku)
lux bus počas programu
sprievodca, duchovný doprovod
transfer na letisko a z letiska Viedeň
komplexné cestovné poistenie

• fakultatívne výlety
• plážový servis

675 € + 250$
PROGRAM:

Massada

Petra

1.deň: zraz v podvečerných hodinách v Bratislave, transfer do Viedne, následne odlet do Tel Avivu. Po prílete
transfer do Betlehema, ubytovanie.
2. deň: po raňajkách prehliadka Olivovej hory – kostol
Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta
kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prechod Júdskou
púšťou, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania.
Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.
3. deň: po raňajkách návšteva Poľa pastierov, bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka. Odchod k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Fakultatívne Qumrán,
Herodesova pevnosť Massada. Večera, ubytovanie v
Betleheme.
4. deň: po raňajkách púť do Jeruzalema, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, Krížová cesta – Via Dolorosa,
Bazilika Božieho hrobu, hora Sion, Večeradlo. Prehliadka
Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu
Pána Ježiša/. Odchod k pobrežiu Stredozemného mora,
pobyt na pláži. Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.
5. deň: po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob.
Jericho – najstaršie obývané mesto sveta, mesto proroka
Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimeja a navštívil
dom mýtnika Zacheja. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom. (Mt 20,
29-33), (Lk 18, 35-43). Zastávka na kúpanie pri Mŕtvom
mori. Qasr al Jahúd - miesto Ježišovho krstu na hranici-

ach Izraela a Jordánska. Odchod do Jordánska cez hraničný
prechod Sheik Hussain. Večera ubytovanie v Ammane
6.  deň: po raňajkách odchod do mesta Petra, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do
skaly (Rímska provincia Arabia Petraea, kde sa sv. Pavol
zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka. Návrat do
Ammánu, večera, ubytovanie.
7. deň: po raňajkách odchod na horu Nebo – podľa
tradície miesto smrti Mojžiša. Zastávka v Madabe – mozaiková mapa zhotovená v byzantskom období zobrazuje
vtedajší Jeruzalem s jeho významnými stavbami. Jerash
– významné antické rímske mesto. Pokračovanie do Izraela. Večera, ubytovanie v Nazarete.
8. deň: po raňajkách odchod ku Genezaretskému
jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra,
Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb,
miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Večera, ubytovanie v Nazarete
9. deň: po raňajkách výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia
Pána. Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si
manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Prehliadka Nazareta - Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Večera a
ubytovanie v Nazarete.
10. deň: po raňajkách presun cez Cezareu prímorskú
a Haifu s návštevou mariánskej svätyne Stella Maris na
úpätí Karmelu. Jaffa – Jope, prístav, ktorý je spomínaný
už v Starom zákone a bol dôležitým miestom apoštolskej
misie sv. Petra spomínané v Skutkoch apoštolov. Kostol sv.
Petra. Možnosť kúpania v Stredozemnom mori. Ein Karem - návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta
navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera ubytovanie.
11. deň: po raňajkách odchod na letisko do Tel Avivu,
odlet do Viedne následne transfer do Bratislavy.

IZRAEL a MŔTVE MORE
Doprava: letecky
za zdravím, poznaním i oddychom Termín: 12.6. – 25.6. 2015
s možnosťou relaxovať v Ein Bokek, v hoteli priamo na pláži Mŕtveho mora
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň
• letiskové poplatky
• 13 x ubytovanie s raňajkami v 2 - 3 lôžkových izbách so
soc. zariadením, 12 x večera
• lux bus počas programu
• sprievodca, duchovný doprovod
• komplexné cestovné poistenie
• transfer na a z letiska vo Viedni
Qumran

V cene nie je zahrnuté:
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 50,- €
(platí sa priamo sprievodcovi)
• vstup na pláž pri Mŕtvom mori 6,- USD
(platí sa priamo sprievodcovi)
• príplatok za hotel priamo na pláži v Ein Bokek 90,- USD/
os./noc (v prípade záujmu budete platit cestou na letisko

675 € + 250$
PROGRAM:

Haifa

1.deň: v podvečerných hodinách zraz v Bratislave,
transfer do Viedne, odlet do Tel Avivu.
2. deň: odchod do Betlehema, ubytovanie, krátky
oddych. Jeruzalem - Krížová cesta, Boží hrob a Ain
Karem, miesto narodenia Jána Krstiteľa a navštívenia
Panny Márie u Alžbety. Podvečer návšteva Baziliky
Narodenia, večera.
3.deň:
raňajky, prehliadka Betlehema. V
popoludňajších hodinách odchod k Mŕtvemu moru
- kúpanie. Vo večerných hodinách návrat do Betlehema,
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večera, ubytovanie.
4.deň: raňajky, prehliadka Poľa pastierov. Popoludní
kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a ubytovanie v Betleheme.
5.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema - Olivová hora.
Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori, večera a ubytovanie
v Betleheme.
6.deň: raňajky, prehliadka Haify, Cézarea prímorská.
Popoludní kúpanie v Stredozemnom mori, večera a
ubytovanie v Galilei.
7.deň: po raňajkách celodenný výlet na sever Galilei.
Výstup na horu Tábor, prehliadka Nazaretu a Kány
Galilejskej. Večera a ubytovanie.
8.deň: raňajky, prehliadka Betánie, Jericha. Popoludní
kúpanie v Mŕtvom mori, večera a ubytovanie v Betleheme.
9.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema - moderné mesto.
Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a ubytovanie
v Betleheme.
10.deň: raňajky, kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a
ubytovanie v Betleheme, alebo za príplatok v hoteli v Ein
Bokek na pláži Mŕtveho mora.
11.deň: raňajky, kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a
ubytovanie v Betleheme, alebo za príplatok v hoteli v Ein
Bokek na pláži Mŕtveho mora.
12.deň: raňajky, kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a
ubytovanie v Betleheme, alebo za príplatok v hoteli v Ein
Bokek na pláži Mŕtveho mora.
13.deň: raňajky, fakultatívna prehliadka Qumranu a
Masady, kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a ubytovanie
v Betleheme.
14.deň: po raňajkách rozlúčka s Betlehemom a
Jeruzalemom, odchod na letisko v Tel Avive, odlet do
Viedne a následne transfer do Bratislavy.

PO STOPÁCH SV. FRANTIŠKA A SV. KLÁRY

Doprava: lux bus - lietadlo
Termín: 26.3. – 30.3. 2015

KVETNÁ NEDEĽA V RÍME S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM
V cene je zahrnuté:
• letenka Rím – Viedeň, bus, transfer lux busom z letiska
Viedeň do Bratislavy
• 1 x hotelové ubytovanie s polpenziou v Assisi,
2 x ubytovanie s polpenziou v bungalovoch
(v každom sú dve dvojlôžkové spálne, dve kúpeľne,
jedna kuchynka, v areáli nová wifi zóna, reštaurácia,
market), dostupné nadzemným metrom „vláčikom“
• sprievodca, duchovný doprovod
Assisi

Fontána Di Trevi

Bazilika Santa Maria Maggiore

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 90,- €
• pobytová taxa v Ríme 2,- €/os. noc – platí sa na mieste
• cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €,
celodenný 6,- €
• fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /16,- €,
s potvrdením biskupského úradu 8,- €/
• komplexné cestovné poistenie 8,50 €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

245 €
PROGRAM:
1. deň: odchod cca o 21.30 hod z Bratislavy. Jazda cez
Rakúsko do Talianska.
2. deň: ráno príchod na vrch La Verna. Tu sv. František
14.9.1224 dostal dar stigiem, stopy utrpenia Krista.
Nasleduje návšteva kostola Santa Maria degli Angeli,
ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu.
Kaplnka Porciunkula, kde zomrel 3.10.1226 sv. František.
Presun do historického centra Assisi, zapísané na

VEĽKÝ TÝŽDEŇ V RÍME

zozname UNESCO. Návšteva Baziliky sv. Františka, ktorá
je vybudovaná nad hrobom svätca. Kostol Santa Chiara s
hrobom sv. Kláry. Večera, ubytovanie.
3. deň: po raňajkách San Damiano – kláštor klarisiek,
kde sv. Klára strávila väčšinu svojho rehoľného života až do
svojej smrti v roku 1253. Tu ležal pôvodne polorozborený
kostolík, kde ku sv. Františkovi prehovoril Pán Ježiš z kríža.
Pokračovanie do Rivo di Torto, kde žil sv. František s
ďalšími spolubratmi v opustenej nemocnici. V dnešnom
kostole možno vidieť ich skromný kamenný príbytok.
Presun do Ríma. Prehliadka historického centra mesta:
Lateránska bazilika – prvé sídlo pápežov, Sväté schody,
Bazilika sv. Klementa. Ubytovanie.
4. deň: po raňajkách Vatikán - účasť na Svätej omši s
pápežom Františkom o 9.30 na Námestí sv. Petra / Kvetná
nedeľa - požehnanie ratolestí a procesia/. Popoludní
Bazilika Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších a
najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete.
Pôvodná bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867
pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv.
Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné
knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk.
Antické pamiatky - Koloseum, Forum Romanum,
Trajánovo Fórum, najväčšia a najznámejšia rímska fontána
Fontana di Trevi, Španielske námestie ... Ubytovanie.
5. deň: po raňajkách Bazilika sv. Pavla za hradbami,
vybudovaná nad hrobom svätca. Svojou nádhernou
architektúrou pripomína prvé kresťanské baziliky.
Bazilika sv. Petra vo Vatikáne, hrob sv. Jána Pavla II. a sv.
Jána XXIII., fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí
so Sixtínskou kaplnkou. Možnosť výstupu na kupolu.
Odchod na letisko. Odlet do Viedne o 20.45. Po prílete
transfer do Bratislavy.

Doprava: lietadlo - lux bus
Termín: 31.3. – 4.4. 2015

S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Rím, bus, transfer lux busom z
Bratislavy na letisko Viedeň, transfer z letiska v Ríme
• 3 x ubytovanie s polpenziou v bungalovoch /v každom
sú dve dvojlôžkové spálne, dve kúpeľne, jedna
kuchynka, v areáli nová wifi zóna, reštaurácia, market/,
dostupné nadzemným metrom „vláčikom“
• sprievodca, duchovný doprovod

Sixtínska kaplnka

Pantheon

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 90,- €
• pobytová taxa 2,- €/os. noc – platí sa na mieste
• cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €,
celodenný 6 €
• fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /16,-€,
s potvrdením biskupského úradu 8,- €/
• komplexné cestovné poistenie 8,50 €
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

245 €
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PROGRAM:
1. deň: skoro ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer
na letisko do Viedne, odlet do Ríma. Popoludní Bazilika
sv. Petra vo Vatikáne, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII,
osobné modlitby. Fakultatívne návšteva Vatikánskych
múzeí so Sixtínskou kaplnkou. Možnosť výstupu na
kupolu. Ubytovanie.
2. deň: po raňajkách Vatikán – všeobecná audiencia
so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra. Návšteva
Baziliky Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších a
najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete.
Pôvodná bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867
pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv.
Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné
knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk.
Prehliadka najznámejších rímskych námestí a fontán
vrátane najväčšej Fontana Di Trevi. Ubytovanie.
3. deň: po raňajkách účasť na Liturgii Zeleného štvrtka,
Missa Chrismatis (svätá omša svätenia olejov) o 09.30 v
Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Popoludní antické pamiatky
– Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum,
Kapitol, Piazza Venezia. Bazilika sv. Klementa s relikviami
sv. Cyrila, možnosť modlitby na Svätých schodoch, ktoré

Rím

dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. O 17.30
sv. omša na pamiatku Poslednej večere v Lateránskej
Bazilike, kde bolo prvé sídlo pápežov. Osobné voľno,
ubytovanie.
4. deň: po raňajkách návšteva Baziliky sv. Pavla
za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom.
Pokračovanie v prehliadke centra Ríma s antickými aj

Madeira perla Atlantiku

a Lisabon, mesto v ktorom sa nepozerá, ale sníva...

kresťanskými pamiatkami, Panteon, bazilika sv. Petra v
okovách, kde je známa socha Mojžiša od Michelangela.
Presun do Vatikánu, kde o 17.00 hod začína liturgia
Veľkého piatku v Bazilike sv. Petra. O 21.15 v Koloseu
Krížová cesta, ktorú vedie Svätý Otec.. Následne odchod
nočnou jazdou na Slovensko.
5. deň: príchod v doobedňajších hodinách.

Doprava: letecky
Termín: 1.3. – 6.3.2015

Poznanie, oddych aj degustácia vína ...

Katedrála Sé

Vodopády Seixal

Santana

Hlavné mesto Madeiry - Funchal
..... pamiatky, kostoly a neskutočná príroda ostrova, východná
a západná časť ..., degustácia vína
Mesto sv. Antona Paduánskeho - Lisabon
..... šarmantná dáma, ktorú aj chybičky krásy robia jedinečnou
a neopakovateľnou.
Na Madeire budete zažívať len nádherné prebudenia do
slnkom rozžiareného dňa. Priemerná teplota tu ani v zimných
mesiacoch neklesne pod 20°C, čo je pre našinca teplota viac
než príjemná.
Celoročné kúpanie ...
Vďaka priaznivému pôsobeniu teplého Golfského prúdu
nielen vzduch ale aj okolité more dosahuje lákavých teplôt.
Voda obmývajúca súostrovie Madeira nebýva studenšia ako
17°C
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Funchal – Funchal – Lisabon - Viedeň
• 5 x ubytovanie s raňajkami, 2 x obed
• vstupy – lanovka na vrch Monte 9,50 €, múzeum
umenia 2,50 €, tropická záhrada 10,- €
• transfery s miestnym sprievodcom na Madeire
• sprievodca, duchovný doprovod
• transfer na letisko a z letiska Viedeň.
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 129,- €
• komplexné cestovné poistenie 10,20 €
• degustácia miestneho vína 5,50 €
• sánky z hory Monte 15,- €
• 2 x večera na Madeire 2 x 15,40 €
• mestská doprava v Lisabone.

690 €

Pico de Arieiro

Torre de Belém

PROGRAM:
1. deň: zraz v Bratislave, transfer na letisko do Viedne,
odlet na Madeiru, ubytovanie.
2. deň: po raňajkách navštívite miestny trh Mercado
dos Lavradores, kde uvidíte bohatstvo rýb a darov
mora a fantastický výber kvetov a ovocia. Nasleduje
ochutnávka jedinečného vína z Madeiry, vyrábaného
špeciálnou technológiou. Svojou zvláštnou výzdobou je
pozoruhodný jezuitský chrám Igreja dos Jesuitas. Osobné
voľno, možnosť nákupov, prípadne oddych na pláži.
Ubytovanie, večera.
3. deň: po raňajkách prehliadka hlavného mesta ostrova
Funchal. Návšteva Katedrály Sé zo 16. storočia
je jednou z mála stavieb, ktoré zostali od prvých dní
kolonizácie ostrova takmer nedotknuté, svätá omša. Ďalšia
zastávka bude v múzeu umenia, kde sú vystavené exponáty
starobylého porcelánu, drahých kameňov, malieb z 15. a
16. stor. Lanovkou sa dostanete na vrch Monte, kde Vás
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čaká nádherný výhľad na celý ostrov. Navštívite kostol,
ktorý je zasvätený patrónke Madeiry, Panne Márii. Je
cieľom púte, ktorá sa v meste koná každý rok 15. augusta a
je súčasťou Nanebovzatia Panny Márie. Veriaci v tento deň
idú po kolenačky 74 schodov vedúcich ku kostolu, aby
následne pobozkali obraz Panny Márie. Ďalšia zastávka
je v tropickej záhrade, ktorá je vybudovaná vo svahu na
70000 m2. Je tu obrovská zbierka rastlín pochádzajúcich
z celého sveta, polodrahokamy zhromaždené zo všetkých
kútov sveta. Fakultatívne možnosť zviesť sa z hory Monte
preslávenými tradičnými sánkami na dráhe dlhej 2 km.
Transfer do hotela, večera, ubytovanie.
4. deň: po raňajkách pokračujete prehliadkou západnej
časti ostrova Madeira. Prvou zastávkou bude mestečko
Camara de Lobos, kde Winston Churchill trávil čas
maľovaním obrazov a je centrom madeirského rybárstva.
Cesta pokračuje do Cabo Girao, druhý najvyšší morský
útes na svete. Zastávka v Ribeira Brava, mesto situované
na úrovni mora, vodopády Seixal. Porto Moniz, známe
mestečko, kde sa nachádza prírodné kúpalisko z lávových
kameňov, obed v miestnej reštaurácii. Po obede presun do
Paul da Serra, najplochejšia časť ostrova, pokračovanie
cez Bica da Cana až do Encumeada pass, odkiaľ je
krásny výhľad na krajinu. Transfer do hotela, ubytovanie.
5. deň: prehliadka východnej časti Madeiry. Nasleduje
cesta do dedinky Camacha, jedna z najväčších
vnútrozemských dedín na ostrove, známa výrobou
prútených predmetov. Krátka zastávka a možnosť zakúpiť
si niektorý z prútených výrobkov. Prehliadka pokračuje
k druhému najvyššiemu vrcholu Madeiry Pico de
Arieiro, ktorý sa týči do výšky 1818 m a nachádza sa
na ňom rozhľadňa. Za jasného počasia sa Vám naskytne
nádherný výhľad na ostrov. Pokračujete do Ribeiro Frio,
známej odchovom pstruhov a k pobrežiu Faial. Tejto
časti pobrežia dominujú nádherné skaly, týčiace sa z
mora, nazývané aj “Penha de Aguia”. Ďalej na východ sa
dostanete do mestečka Santana, kde nájdete jedny z
posledných typických domčekov v tvare písmena “A” so
slamenými strechami a vinicami. Po obede pokračujete
späť do Funchalu cez Portela Pass, kde si vychutnáte
nádherný výhľad na madeirské pobrežie Caniçal.
Baia d‘ Abra – piesočnatá časť ostrova. Krása krajiny je
impozantná. Posledná zastávka bude v Machico, v meste,
kde pristál Zarco, objaviteľ Madeiry. Ubytovanie.
6. deň: skoré raňajky, odchod na letisko. Prílet do
Lisabonu, prehliadka hlavného mesta Portugalska katedrála Se, kostol sv. Antona Paduánskeho, návšteva
okrajovej štvrte Belému - v minulosti významný prístav,
odkiaľ do sveta vyplávali objavitelia a dobyvatelia. Torre
de Belém (veža - slúžila ako pevnosť i maják), kláštor a
chrám sv. Hieronýma - majstrovské dielo manuelovského
slohu, pamätník moreplavcov - je venovaný zámorským
objavom. Odchod na letisko, odlet do Viedne a následne
transfer do Bratislavy.

LURDY – FATIMA
A SLNEČNÁ MADEIRA

Doprava: lux bus - lietadlo
Termín: 5.3. - 14.3. 2015

ARLES – SANTIAGO DE COMPOSTELA - LISABON
V cene je zahrnuté:
• letenka Lisabon – Budapešť , lux bus počas trasy,
transfer z letiska a na letisko Funchal- hotel, transfer
busom z letiska Budapešť do Bratislavy
• 6 x ubytovanie v 2 a 3 lôžkových izbách
• 5 x raňajky
• sprievodca , duchovný doprovod

Jaskyňa Zjavenia

V cene nie je zahrnuté:
• letenka Lisabon – Funchal /Madeira/ - Lisabon 110,- €
• letiskové poplatky 120,- €
• vstupy
• mestská doprava v Lisabone 6,- € celodenný lístok,
1,40 € jednorazový
• 3 x večera v Lurdoch a vo Fatime /3 x 10,- €/, spolu 30,- €
• komplexné cestovné poistenie 17,- €,
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

385 €
Arles Katedrála St-Trophime

Cabo Girao

Camara de Lobos

Lisabon

PROGRAM:
1.deň: odchod z Bratislavy v podvečerných hodinách,
transfér cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.
2. deň: príchod do mesta Arles, nachádzajúceho sa
v oblasti Provence. V časoch Rimanov bolo jedno z
najvýznamnejších a najbohatších miest provincie Galia.
V samom centre mesta je veľmi dobre zachovaný rímsky
amfiteáter známy ako Arénes. V blízkosti je množstvo
ďalších jedinečných pamiatok z antiky i stredoveku.
Návšteva katedrály St-Trophime, kde sa nachádzajú
vzácne relikvie sv. Antona pustovníka, nazývaného aj
Opát. Je považovaný za otca a pôvodcu kresťanského
mníšskeho života. Ubytovanie.
3. deň: skoro ráno odchod do Lúrd s príchodom okolo
obeda. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna
Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej.
Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862.
Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí
ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení.
Prehliadka areálu, komplex bazilík, podzemná bazilika
Pia X., následne slovenská sv. omša a ďalší náboženský
program. Večera v hoteli, spoločná modlitba ruženca pri
Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod. Ubytovanie.
4.deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom
programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv.
Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom
sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský
kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť
návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne
popoludní. Slovenská Krížová cesta, osobné modlitby,
voľný program. Večer odchod nočnou jazdou do
Santiago de Compostela.
5.deň: ráno príchod do Santiago de Compostela.
Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba
apoštola. Návšteva baziliky, kde sa nachádza hrob sv.
Jakuba apoštola, patróna Španielska, ktorý sa pričinil o
jeho evanjelizáciu. Pokračovanie do Fatimy, jedného z
najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917
sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali
posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000
ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom
výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval
„tanec slnka“. Náboženský program - Kaplnka zjavení
s milostivou sochou Panny Márie, bazilika s hrobmi
blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry
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Lucie. Po večeri spoločná modlitba ruženca a sviečková
procesia, ubytovanie.
6. deň: po raňajkách celodenný náboženský program
vo Fatime. Moderný chrám Najsvätejšej Trojice,
ktorý bol vysvätený pri príležitosti 90. výročia zjavení
vo Fatime, osobné modlitby. V rámci programu krížová
cesta a návšteva rodného domu troch vizionárov Lucie
Santos, Francisca Marto a Hyacinty Marto v Aljustreli.
Po večeri spoločná modlitba ruženca pri kaplnke zjavení.
Ubytovanie.
7. deň: po raňajkách odchod na letisko do Lisabonu,
odlet na ostrov Madeira. Prílet do Hlavného mesta
Funchal o 9.45. Transfer na hotel. Prehliadka hlavného
mesta ostrova Funchal. Návšteva Katedrály Sé zo 16.
storočia - je jednou z mála stavieb, ktoré zostali od prvých
dní kolonizácie ostrova takmer nedotknuté, svätá omša.
Ďalšia zastávka bude v múzeu umenia, kde sú vystavené
exponáty starobylého porcelánu, drahých kameňov,
malieb z 15. a 16. stor. Lanovkou sa dostanete na vrch
Monte, kde Vás čaká nádherný výhľad na celý ostrov.
Navštívite kostol, ktorý je zasvätený patrónke Madeiry,
Panne Márii. Je cieľom púte, ktorá sa v meste koná
každý rok 15 augusta a je súčasťou Nanebovzatia Panny
Márie. Veriaci v tento deň idú po kolenačky 74 schodov
vedúcich ku kostolu, aby následne pobozkali obraz Panny
Márie. Ďalšia zastávka je v tropickej záhrade, ktorá je
vybudovaná vo svahu na 70000 m2. Je tu obrovská zbierka
rastlín pochádzajúcich z celého sveta, polodrahokamy
zhromaždené zo všetkých kútov sveta. Fakultatívne
možnosť zviesť sa z hory Monte preslávenými tradičnými
sánkami na dráhe dlhej 2 km. Ubytovanie.
8.deň: po raňajkách navštívite miestny trh Mercado
dos Lavradores, kde uvidíte bohatstvo rýb a darov
mora a fantastický výber kvetov a ovocia. Nasleduje
ochutnávka jedinečného vína z Madeiry, vyrábaného
špeciálnou technológiou. Svojou zvláštnou výzdobou je
pozoruhodný jezuitský chrám Igreja dos Jesuitas. Osobné
voľno, možnosť nákupov, prípadne oddych na pláži.
Ubytovanie.
V prípade dostatočného počtu záujemcov možnosť
fakultatívneho výletu – západná časť ostrova. Prvou
zastávkou bude mestečko Camara de Lobos, kde
Winston Churchill trávil čas maľovaním obrazov a je
centrom madeirského rybárstva. Cesta pokračuje do
Cabo Girao, druhý najvyšší morský útes na svete.
Zastávka v Ribeira Brava, mesto situované na úrovni
mora, vodopády Seixal. Porto Moniz, známe mestečko,
kde sa nachádza prírodné kúpalisko z lávových kameňov.
Poobede presun do Paul da Serra, najplochejšia
časť ostrova, pokračovanie cez Bica da Cana až do
Encumeada pass, odkiaľ je krásny výhľad na krajinu.
Transfer do hotela, ubytovanie.
9.deň: po raňajkách odchod na letisko, odlet do hlavného
mesta Portugalska Lisabon. Presun metrom do centra,
prehliadka najvýznamnejších pamätihodností - katedrála
Se, kostol sv. Antona Paduánskeho, vybudovaný nad
rodným domom svätca. Návšteva okrajovej štvrte Belému
- v minulosti významný prístav, odkiaľ do sveta vyplávali
objavitelia a dobyvatelia. Veža Torre de Belém slúžila ako
pevnosť i maják, chrám sv. Hieronýma - majstrovské dielo
manuelovského slohu, pamätník moreplavcov, venovaný
zámorským objavom. Odchod na letisko, odlet do
Budapešti o 22.55 hod.
10.deň: po prílete transfer do Bratislavy.

LURDY – FATIMA

Doprava: lietadlo - lux bus
Termín: 13. 3. - 20. 3. 2015

SANKTUÁRIUM LOYOLA – ARLES - LA SALETTE
V cene je zahrnuté:
• letenka Budapešť – Lisabon, lux bus, transfer na letisko
do Budapešti
• 4 x ubytovanie s raňajkami
• sprievodca , duchovný doprovod
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 95,- €
• možnosť priplatiť večere v Lurdoch a vo Fatime 3 x 10,- €
• komplexné cestovné poistenie 13,60 €,
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

395 €
Lurdy

La Salette

PROGRAM:
1. deň: stretnutie skupiny v Bratislave vo večerných
hodinách, transfer na letisko do Budapešti.
2. deň: odlet z Budapešti o 04.20 hod., prílet do Lisabonu
o 07.15 hod. Transfer do Fatimy, jedného z najznámejších
pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom
zjavovala Panna Mária. Zastávka v dedinke Aljustrel,
návšteva rodného domu vizionárov Lucie Santos, Francisca
Marto a Hyacinty Marto. Ubytovanie, popoludní náboženský
program – Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie,
bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto
a tiež sestry Lucie. Po večeri spoločná modlitba ruženca a
sviečková procesia.
3. deň: po raňajkách celodenný náboženský program
vo Fatime. Moderný chrám Najsvätejšej Trojice, ktorý
bol vysvätený pri príležitosti 90. výročia zjavení vo Fatime,
adorácia, krížová cesta, osobné modlitby. Asi o 18 hodine
odchod nočnou jazdou do Španielska. Tu je rodisko sv.

Fatima
Santiago de Compostela

Ignáca z Loyoly, ktorý v roku 1534 založil najpočetnejší
rímskokatolícky rehoľný rád na svete – Spoločnosť Ježišovu
- Jezuiti.
4. deň: ráno návšteva baziliky sv. Ignáca v mestečku
Azpeitia, kde sa nachádza svätcov rodný dom a duchovné
centrum Jezuitov. Pokračovanie do najvýznamnejšieho
francúzskeho pútnického mesta Lurdy. Tu sa v roku 1858
v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu –
Bernadette Soubirousove. Po príchode ubytovanie, oddych.
Popoludní prehliadka mariánskeho obvodu, komplex bazilík,
podzemná bazilika Pia X., modlitby. Po večeri spoločná
modlitba ruženca a sviečkový sprievod.
5. deň: po raňajkách celodenný náboženský program v
Lurdoch. Návšteva miest, ktoré sú spojené so životom
sv. Bernadetty – rodný dom, farský kostol kde bola pokrstená,
individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou.
Slovenská krížová cesta, osobné modlitby, voľný program.
Po večeri spoločná modlitba ruženca a sviečkový sprievod,
ubytovanie.
6. deň: po raňajkách odchod do historického mesta Arles.
V centre mesta je veľmi dobre zachovaný rímsky amfiteáter
známy ako Arénes, a tiež ďalšie jedinečné pamiatky z
antiky i stredoveku. Návšteva katedrály St-Trophime,
kde sa nachádzajú vzácne relikvie sv. Antona pustovníka,
nazývaného aj Opát. Je považovaný za zakladateľa
kresťanského mníšskeho života. Odchod do La Salette.
7. deň: La Salette patrí k najmalebnejším mariánskym
pútnickym miestam na svete. Nachádza sa vo Francúzskych
Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku
1846. Náboženský program – návšteva Baziliky Panny Márie,
svätá omša, možnosť súkromnej modlitby. Odchod cez územie Francúzska, Talianska a Rakúska na Slovensko.
8.deň: príchod na Slovensko v ranných hodinách.

Doprava: letecky
Termín: 7.5. - 12.5.2015

zažite atmosféru pešej púte do Compostely
Camino Portugeze – od 12. storočia až do súčasnosti smerujú pútnici
z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Braga... po tejto trase až
do Santiaga. Trasa je obohatená prítomnosťou historických miest,
kostolov, kláštorov, kaplniek, Božích múk, mostov... Trasa začína
na brehu rieky Minho v meste Tui a končí pri hrobe sv. Jakuba
V cene je zahrnuté:
• letenka Budapešť - Lisabon - Budapešť
• lux bus počas programu
• 5 x ubytovanie s raňajkami, 2 x večera
• sprievodca, duchovný doprovod
• transfer z Bratislavy na/z letiska Budapešť

Santiago de Compostela

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 125,- €
• večere vo Fatime 2 x 10,- €
• komplexné cestovné poistenie 10,20 €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

395 €

Kláštor v Santiago de Compostela

PROGRAM:
1. deň: stretnutie skupiny v poobedňajších hodinách v
Bratislave. Transfer na letisko do Budapešti, odlet do Lisabonu.
Po prílete presun do Fatimy, jedného z najznámejších
pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom
zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo, známe ako
Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom
zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na
oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Ubytovanie.
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2. deň: po raňajkách náboženský program vo Fatime.
Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty
Marto a tiež sestry Lucie. Moderný chrám Najsvätejšej trojice,
ktorý bol vysvätený pri príležitosti 90. výročia zjavení vo Fatime,
adorácia, krížová cesta, osobné modlitby pri Kaplnke zjavení.
Večer medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia.
Ubytovanie.
3. deň: po raňajkách odchod do Santiago de
Compostela. Od 12. storočia až do súčasnosti sem smerujú
pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Braga ....
Pre záujemcov možnosť putovať peši posledných 10 km
Camino Portugués do Santiaga a zažiť atmosféru tejto pešej
púte /ostatní sa povezú autobusom/. Mesto bolo založené k
uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Návšteva Baziliky,
kde sa nachádza hrob sv. Jakuba, patróna Španielska, ktorý sa
pričinil o jeho evanjelizáciu. Večera, ubytovanie.
4. deň: po raňajkách Santiago de Compostela,
účasť na poludňajšej slávnostnej sv. omši. Je duchovným
vyvrcholením putovania pre caminos, pútnikov, ktorí peši
prichádzajú zo vzdialenosti minimálne 100 km do Santiaga.
Prehliadka krásneho historického centra mesta s mnohými
starobylými chrámami a stredovekými uličkami. Osobné
voľno. Večera, ubytovanie.
5. deň: po raňajkách odchod do Fatimy. Možnosť peši
navštíviť rodné domy troch vizionárov Lucie Santos, Francisca
Marto a Jacinty Marto v Aljustreli. Večer medzinárodná
modlitba ruženca a sviečková procesia. Ubytovanie.
6. deň: ranná sv. omša pri Kaplnke zjavení. Po raňajkách
osobné voľno, dopoludnia odchod na letisko v Lisabone.
Odlet do Budapešti v poobedňajších hodinách. Po prílete
transfer autobusom do Bratislavy.

MARIÁNSKA PÚŤ LURDY
LA SALETTE

Doprava: lux bus - lietadlo
Termín: 25.5. - 29.5. 2015

letecky priamo do Bratislavy
V cene je zahrnuté:
• lux bus z Bratislavy, letenka Lurdy – Bratislava
• letiskové poplatky
• 3 x ubytovanie
• 2 x polpenzia (raňajky a večere), 1 x obed v La Salette
• sprievodca, duchovný doprovod.
V cene nie je zahrnuté:
• komplexné cestovné poistenie 8,50 €
• odchod autobusu z iného miesta na Slovensku, resp.
transfer z letiska v Bratislave (iba pre ucelené kolektívy,
resp. farské spoločenstvá), po dohode s CK
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

300 €*
vrátane letiskových poplatkov

La Salette

PROGRAM:
1.deň: odchod zo Slovenska v poobedňajších hodinách,
nočná jazda do Mariánskeho pútnického miesta La
Salette.
2. deň: ráno príchod do La Salette, jedného z najmale-

LURDY letecky z Košíc

bnejších pútnických miest. Nachádza sa vo Francúzskych
Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v
roku 1846. Náboženský program – návšteva Baziliky
Panny Márie, svätá omša, možnosť súkromnej modlitby.
Spoločný obed. Osobné voľno, eventuálne výstup na horu
Gargas. Odchod cca o 16.00 hod., ubytovanie cestou do
Lúrd.
3.deň: ráno odchod do Lúrd. Príchod okolo obeda. Tu sa
v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému
dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Náboženský
program, bazény. Eucharistická procesia s požehnaním
chorých. Ubytovanie, večera. Medzinárodná modlitba
ruženca a sviečkový sprievod.
4.deň: po raňajkách celodenný náboženský program v
Lurdoch. Prehliadka mariánskeho obvodu, modlitby,
krížová cesta, popoludňajšia procesia, možnosť navštíviť
miesta, ktoré sú spojené so životom sv Bernadetty, rodný
dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Komplex
bazilík, podzemná bazilika Pia X., večera, medzinárodná
modlitba ruženca a sviečkový sprievod, ubytovanie.
5. deň: po raňajkách svätá omša v Jaskyni Zjavenia,
osobné voľno, odchod na letisko a následne odlet do
Bratislavy.

Doprava: letecky
Termín: 29.5.- 31.5.2015

ARCIDIECÉZNA PÚŤ POD VEDENÍM J.E. OTCA ARCIBISKUPA BERNARDA BOBERA
V cene je zahrnuté:
• letenka Košice – Lurdy, Lurdy – Košice, letiskové
poplatky, transfer z letiska v Lurdoch do hotela a späť
• 2 x ubytovanie v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách
v hoteli s raňajkami, 2 x večera
• sprievodca , duchovný doprovod
• komplexné cestovné poistenie

Lurdy

595 €*
vrátane všetkých poplatkov

Podzemná bazilika Pia X.
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PROGRAM:
1.deň: v ranných hodinách odlet z Košíc, prílet do Lúrd.
Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavila Panna Mária celkove
18 krát chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej.
Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862.
Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia
a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Krátka
orientačná prehliadka areálu, následne slovenská sv. omša
a ďalší náboženský program. Dokumentárny film o živote
sv. Bernadetty, ktorá sa narodila v Lurdoch v roku 1844 ako
najstaršie dieťa v rodine mlynára. Nasleduje eucharistická
procesia s požehnaním chorých. Ubytovanie, večera
v hoteli, medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový
sprievod.
2. deň: po raňajkách náboženský program v Lurdoch.
Spoločná slovenská sv. omša pri Jaskyni Zjavení.
Prehliadka mariánskeho obvodu, bezbariérová podzemná
bazilika Pia X., vybudovaná pri príležitosti 100 rokov
zjavení. Modlitby, individuálne možnosť návštevy bazénov
s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní.
Slovenská Krížová cesta. Popoludní eucharistická
procesia s požehnaním, večera v hoteli, medzinárodná
modlitba ruženca a sviečkový sprievod, ubytovanie.
3. deň: raňajky, slovenská svätá omša, alebo možnosť
účasti na medzinárodnej svätej omši v podzemnej Bazilike
Pia X. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a
návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty
v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom
bola pokrstená. Osobné modlitby, voľný program.
Popoludní transfer na letisko, odlet do Košíc.

MARIÁNSKA PÚŤ LURDY
LA SALETTE

Doprava: lietadlo - lux bus
Termín: 31.5. - 4.6. 2015

letecky priamo z Bratislavy
V cene je zahrnuté:

• letenka Bratislava - Lurdy, letiskové poplatky, lux bus
do Bratislavy

• 3 x ubytovanie
• 2 x polpenzia (raňajky a večere), 1 x obed v La Salette
• sprievodca, duchovný doprovod.
V cene nie je zahrnuté:
• komplexné cestovné poistenie 8,50 €
• transfer na letisko v Bratislave, resp. transfer z Bratislavy
po návrate (iba pre ucelené kolektívy, resp. farské
spoločenstvá), po dohode s CK
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,-€

300 €*
vrátane letiskových poplatkov

Panna Mária Lurdská

PROGRAM:
1. deň: zraz na letisku v Bratislave okolo obeda a následne
odlet do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Pan-

LURDY–FATIMA

La Salette – Alba de Tormes – Avila - Valencia

na Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej.
Transfer do hotela. Náboženský program, Eucharistická procesia s požehnaním chorých. Ubytovanie, večera. Medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.
2. deň: po raňajkách celodenný náboženský program v Lurdoch. Prehliadka mariánskeho obvodu, modlitby, krížová
cesta, popoludňajšia procesia, možnosť navštíviť miesta, ktoré
sú spojené so životom sv. Bernadetty, rodný dom a farský
kostol, v ktorom bola pokrstená. Komplex bazilík, podzemná bazilika Pia X., večera, medzinárodná modlitba ruženca a
sviečkový sprievod, ubytovanie.
3. deň: po raňajkách svätá omša v Jaskyni Zjavení, bazény,
osobné voľno, adorácia. Odchod v poobedňajších hodinách,
ubytovanie po ceste do La Salette.
4. deň: ráno pokračovanie v ceste, príchod do La Salette,
jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo
Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Spoločný obed. Náboženský program –
návšteva Baziliky Panny Márie, svätá omša, možnosť súkromnej modlitby, sviečkový sprievod. Nočná jazda na Slovensko.
5. deň: príchod do Bratislavy v poobedňajších hodinách.

Doprava: lux bus - lietadlo
Termín: 5.10. - 12.10.2015

500. výročie narodenia svätej Terézie od Ježiša
V cene je zahrnuté:
• letenka Valencia - Viedeň, lux bus
• 5 x ubytovanie s raňajkami
• sprievodca , duchovný doprovod
• transfer z letiska Viedeň do Bratislavy

Chrám Najsvätejšej Trojice

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 95,- €
• večere 4 x 10,- €
• vstupy
• komplexné cestovné poistenie 13,60 €

• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

345 €

Avila

Katedrála vo Valencii

PROGRAM:
1. deň: odchod z Bratislavy večer, nočná jazda do Mariánskeho pútnického miesta La Salette cez Rakúsko a Taliansko
do Francúzska.
2. deň: príchod do La Salette, jedného z najmalebnejších
pútnických miest. Nachádza sa vo Francúzskych Alpách.
Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846.
Náboženský program – návštěva baziliky Panny Márie,
svätá omša, možnosť súkromnej modlitby. Osobné voľno,
eventuálne výstup na horu Gargas. Ubytovanie.
3. deň: ráno odchod do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni
zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette
Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku
1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí
ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Po
príchode ubytovanie. Po večeri spoločná modlitba ruženca
pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod.
4. deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom
programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex bazilík,
podzemná bazilika Pia X. Pešia prehliadka po stopách
sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom
sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol,
v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy
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bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní.
Slovenská Krížová cesta, osobné modlitby, voľný program.
Večer odchod nočnou jazdou do Fatimy.
5. deň: ráno návšteva rodného domu troch vizionárov
Lucie Santos, Francisca Marto a Hyacinty Marto v
Aljustreli. Presun do Fatimy, jedného z najznámejších
pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom
zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako
Fatimské proroctvo. Až 70000 ľudí bolo pri poslednom
zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu
na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Podľa možnosti
ubytovanie, odpočinok. Náboženský program - Kaplnka
zjavení s milostivou sochou Panny Márie, bazilika s hrobmi
blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry
Lucie, moderný chrám Najsvätejšej Trojice, vysvätený pri
príležitosti 90. výročia zjavení vo Fatime. Po večeri spoločná
modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.
6. deň: ranná sv. omša pri kaplnke zjavení, raňajky. Odchod
do Alba de Tormes, malebného podhorského mestečka v
Španielsku. V roku 1571 tu sv. Tereza z Ávily, reformátorka
karmelitánskeho rádu, založila kláštor Convento de Carmelitas, v ktorom i zomrela v roku 1582 a jej hrob je v kostole.
Pápež Pavol VI. vyhlásil sv. Teréziu v roku 1970 za učiteľku
cirkvi. Jej spisy patria k najvýznamnejším dielam kresťanskej
mystiky. Napísala ich predovšetkým z pedagogických dôvodov – aby naučila svoje spolusestry praxi vnútornej modlitby
a života v reholnej dokonalosti. Pokračovanie do Avily. Staré
mesto obopínajú mocné hradby z 11. stor. Prechádzka po stopách sv. Terezy, kláštor Convento de Santa Teresa, postavený
na mieste rodného domu. Skutočné miesto narodenia chráni
kaplnka barokového kostola, ubytovanie.
7. deň: po raňajkách odchod do Valencie, jedného z
najväčších a najbohatších španielskych miest. Katedrála
založená v 13. stor. uchováva vzácnu pamiatku Santo Caliz
/svätý grál/, z ktorého údajne pil Pán Ježiš pri poslednej
večeri. V stredoveku bol kalich ukrytý v kláštore v severnom
Aragone. Gotická stavba La Lonja – burza, ktorú chráni
UNESCO a obrovský trh Mercado Cental, ubytovanie.
8. deň: po raňajkách odchod na letisko, následne let do
Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy.

Doprava: letecky
VALENCIA-TOLEDO-FATIMA-SANTIAGO DE
COMPOSTELA-BURGOS-LURDY-TOURS-PARÍŽ Termín: 12.10.-18.10.2015
Letecky: Viedeň – Valencia, Paríž – Viedeň
V cene je zahrnuté:
• letenky, letiskové poplatky, lux bus
• 6 x ubytovanie s raňajkami, 3 x večera, 1 x obed
• sprievodca , duchovný doprovod
• transfer na a z letiska
• plavba po Seine
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 125,- €,
• vstupy a miestna doprava v Paríži
• komplexné cestovné poistenie 11,90 €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

445 €
Valencia

Katedrála v Burgos

PROGRAM:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na
letisko do Viedne. Odlet skoro ráno do Valencie. Po
prílete prehliadka jedného z najväčších a najbohatších
španielskych miest. Katedrála založená v 13. stor. uchováva
vzácnu pamiatku Santo Caliz /svätý grál/, z ktorého
údajne pil Pán Ježiš pri poslednej večeri. V stredoveku
bol kalich ukrytý v kláštore v severnom Aragone. Gotická
stavba La Lonja - burza, ktorú chráni UNESCO a
obrovský trh Mercado Central. Presun do Toleda
/UNESCO/. Biskupstvo v Tolede bolo založené už v
1.stor. Slávna katedrála je považovaná za najlepší príklad
gotického štýlu v Španielsku. Odchod na ubytovanie.
2.deň: po raňajkách presun do Fatimy, náboženský program vo Fatime, jedno z najznámejších pútnických miest
v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna
Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie,
bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty

PÚTNICKY PARÍŽ, BELGICKO – MARIÁNSKE PÚTNICKÉ MIESTA
PANNA MÁRIA MATKA VŠETKÝCH NÁRODOV – AMSTERDAM

Marto a tiež sestry Lucie. Návšteva rodného domu troch
vizionárov v Aljustreli. Večer spoločná modlitba ruženca
a sviečková procesia. Ubytovanie, večera.
3.deň: po raňajkách svätá omša, program vo Fatime,
moderný chrám Najsvätejšej trojice, ktorý bol vysvätený
pri príležitosti 90. výročia zjavení vo Fatime, adorácia,
osobné modlitby. Presun do Santiaga de Compostela.
Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv.
Jakuba apoštola. Návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob
sv. Jakuba, patróna Španielska, ktorý sa pričinil o jeho
evanjelizáciu. Večera, ubytovanie.
4.deň: skoro ráno odchod do Lúrd, cestou zastávka v
Burgos, významné miesto na ceste sv. Jakuba. Katedrála
Panny Márie /UNESCO/, patrí k najväčším v Španielsku.
Filigránovo zdobené veže predstavujú majstrovský vrchol
gotickej architektúry. Každá kaplnka uchováva vzácne
diela zručných majstrov. Neskôr večer príchod do Lúrd,
ubytovanie.
5.deň: Lurdy - celodenný náboženský program,
prehliadky, bazény, modlitby, krížová cesta, svätá omša a
po večeri sviečkový sprievod. Ubytovanie.
6.deň: po raňajkách odchod do Paríža, cestou zastávka
v Tours, pôsobisko a hrob sv. Martina, ktorého nazývali
tiež biskupom chudobných. Z pôvodnej Baziliky de
St-Martin sa však zachovala iba severná a západná veža s
hodinami. Nový kostol z 19. stor. stráži schránku s jeho
pozostatkami. Ubytovanie v okolí Paríža.
7.deň: Paríž, Katedrála Notre Dame, Rue du Bac –
Kláštor sv. Vincenta s kaplnkou Zázračnej medaily, v ktorej
je vystavené neporušené telo Kataríny Labouré. Kostol
sv. Vincenta de Paul s jeho telesnými pozostatkami. Obed.
Plavba po Seine s vyhliadkou na hlavné dominanty mesta:
Eiffelova veža, Invalidovňa, Bourbonský palác, Múzeum
d´Orsay, Justičný palác, Notre Dame, Radnica, Place de
la Concorde, Louvre. Večer odchod na letisko, odlet do
Viedne a následne transfer do Bratislavy.

Doprava: lietadlo - lux bus
Termín: 20.10.-24.10.2015

PARÍŽ – BEAURAING – BANNEX - BRUSEL – BRUGGY - AMSTERDAM
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň - Paríž, lux bus
• 3 x ubytovanie s raňajkami
• sprievodca, duchovný doprovod
• transfer na letisko Viedeň
• plavba po Seine

Námestie Grand Place

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 65,- €
• vstupy a miestna doprava v Paríži
• komplexné cestovné poistenie 8,50 €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

285 €

Bruggy

PROGRAM:
1.deň: zraz v Bratislave, transfer na letisko, odlet ráno do
Paríža, po prílete presun do centra mesta. Návšteva Rue
du Bac – Kláštor sv. Vincenta s kaplnkou Zázračnej medaily,
v ktorej je vystavené neporušené telo Kataríny Labouré.
Kostol sv. Vincenta de Paul s jeho telesnými pozostatkami.
Plavba po Seine s vyhliadkou na hlavné dominanty mesta:
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Eiffelova veža, Invalidovňa, Bourbonský palác, Múzeum
d´Orsay, Justičný palác, Notre Dame, Radnica, Place de la
Concorde, Louvre. Odchod na ubytovanie.
2.deň: ráno presun do Belgicka, návšteva významného
pútnického miesta Beauraing, kde sa Panna Mária zjavila
5 deťom vo veku 9 až 15 rokov v období od 19.11.1932
do 3.1.1933. Miesto zjavení bolo uznané Cirkvou a
navštívil ho i sv. Ján Pavol II. Pokračovanie do ďalšieho
významného Mariánskeho pútnického miesta, uznaného
Cirkvou - Banneux, kde sa v roku 1933 zjavovala Panna
Mária dievčaťu Mariette Becovej. Na mieste zjavenia
postavili v ten istý rok malú kaplnku, vysvätenú na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie za účasti asi 60.000 veriacich.
Aj toto miesto navštívil sv. Ján Pavol II. Pokračovanie
do hlavného mesta Belgicka - Bruselu. Prehliadka
historického centra. Námestie Grand Place /UNESCO/,
jedno z najkrajších v Európe, cechové domy, gotická
katedrála sv. Michala a sv. Goduly so skvostnými vitrážami.
Symbol mesta Manneken Pis. Odchod na ubytovanie.
3.deň: po raňajkách návšteva mesta Bruggy, nedotknuté
rozprávkové stredoveké mesto, najväčší skvost Beneluxu.
Vo vodných kanáloch sa lesknú odrazy okolitých
kamenných domov. Prehliadka mesta – množstvo
cenných svetských aj cirkevných stavieb, Begijnhof –

Amsterdam

dnes tu žijú sestry benediktínky, radnica, veža Belfort so
zvonkohrou, Bazilika Svätej Krvi. V hornej časti kostola,
ktorá je pútnikom prístupná, sa nachádza schránka
uchovávajúca kvapku Kristovej krvi. Táto relikvia sem bola
privezená z Palestíny. Kostol sv. Anny, najstarší v meste.
Návrat do Bruselu, slovenská sv. omša v kostole Sacre
Coeur, Odchod na ubytovanie.
4.deň: po raňajkách prehliadka Amsterdamu, ktorý
má jedno z najväčších historických mestských centier
v Európe pochádzajúce zo 17. storočia. Vďaka systému
kanálov (holandsky „gracht“) si mesto vyslúžilo prezývku
„Benátky severu“. Pešia prehliadka - živá pešia zóna
Damrak, námestie Dam, Radnica, kráľovský palác.

MAROKO-červená perla Afriky

VOLUBILIS – FÉS - MEKNES – RABAT - CASABLANKA - MARRAKECH

GIBRALTAR - anglická enkláva na španielskom území

Množstvo pútnikov prichádza na miesto, kde sa v rokoch
1945 až 1954 zjavovala Panna Mária Ide Peerdemanovej.
V zjaveniach sa opakuje, že Panna Mária je Matkou
všetkých národov. Pod vedením Idy namaľoval nemecký
maliar Heinrich Repke už v roku 1951 známy obraz Matky
všetkých národov. V nasledujúcom roku preniesli obraz
do špeciálnej kaplnky v Amsterdame (Diepenbrockstr.
3), kde sa nachádza dodnes a je predmetom úcty stále
rastúceho počtu pútnikov a mariánskych ctiteľov. O
kaplnku sa starajú sestričky z Rodiny Panny Márie
Spoluvykupiteľky. Podvečer odchod nočnou jazdou na
Slovensko
5.deň: príchod na Slovensko v doobedňajších hodinách.

Doprava: lux bus - lietadlo
Termín: 7.4. – 16.4.2015

ARLES–BARCELONA–VALENCIA–GRANADA skvostné katedrály a svätý grál
V cene je zahrnuté:
• letenka Marrakech – Viedeň
• 7 x ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách
so soc. zariadením
• 6 x raňajky, 3 x večera
• lux bus počas programu
• sprievodca, duchovný doprovod
• transfer z letiska Viedeň do Bratislavy

Katedrála St-Trophime

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 125,- €
• trajekt Tarifa – Tanger 28,- €
• hraničné poplatky a vstupy v Maroku 35,- €
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 30,- €
(platí sa priamo sprievodcovi)
• komplexné cestovné poistenie 17,- €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

495 €
Katedrála vo Valencii

Volubilis

Brána Bab Boujloud

PROGRAM:
1.deň: odchod z Bratislavy popoludní, transfer cez
Rakúsko a Taliansko do Francúzska.
2.deň: príchod do mesta Arles, nachádzajúceho sa v
oblasti Provence. V časoch Rimanov bolo mesto jedným
z najvýznamnejších a najbohatších v provincii Galia. V
samom centre Arles je veľmi dobre zachovaný rímsky
amfiteáter známy ako Arénes. V blízkosti je množstvo ďalších jedinečných pamiatok z antiky i stredoveku. Návšteva
katedrály St-Trophime, kde sa nachádzajú vzácne relikvie
sv. Antona pustovníka, nazývaného aj Opát. Je považovaný
za zakladateľa kresťanského mníšskeho života. Ubytovanie.
3. deň: skoro ráno odchod do Barcelony, centra
Katalánska. Autokarová prehliadka mesta. Možnosť
návštevy najslávnejšej stavby Antonia Gaudího, nádherného
chrámu Sagrada Família. Ubytovanie v okolí Valencie.
4.deň: po raňajkách prehliadka Valencie, jedného z
najväčších a najbohatších španielskych miest. Prehliadka
historického jadra - Katedrála založená v 13. stor.
uchováva vzácnu pamiatku Santo Cáliz /svätý grál/,
z ktorého údajne pil Pán Ježiš pri poslednej večeri. V
stredoveku bol kalich ukrytý v kláštore v severnom
Aragone. Gotická stavba La Lonja – burza, ktorú chráni
UNESCO a obrovský trh Mercado Central, odchod do
Granady, ubytovanie.
5. deň: po raňajkách Granada - perla Španielska a
celého Iberského polostrova, ukážka prekrásnej arabskej
architektúry - Alhambra, po stopách Almohádov a
Almorávidov. Uvidíme, prečo boli Arabi najvyspelejšou
kultúrou starej Európy, kresťanská Granada, Capilla Real
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a hrobka Izabely Kastílskej a Ferdinanda Aragónskeho. Tu
pôsobil i svätý Ján z Boha. Mesto, na ktoré sa nezabúda.
Odchod na Gibraltár - anglická enkláva na Španielskom
pobreží a aspoň kúsok Británie, marocké pobrežie na
dohľad. Prechádzka po hlavnej ulici Main Street, historické
domy, Katedrála, pamätníky, obchody. Ubytovanie.
6.deň: po raňajkách trajekt do Maroka, po príchode do
prístavu Tanger stretnutie s miestnym sprievodcom.
Panoramatická prehliadka mesta a odchod do Fes. Po ceste
zastávka vo Volubilis – jedna z najlepšie zachovaných
a najrozsiahlejších rímskych pamiatok na svete,
najvýznamnejšie archeologické nálezisko v Maroku
/UNESCO/. Pokračujete do Fes, návšteva námestia
keramiky a veľkého nákupného centra „Big Mall“. Večera
a ubytovanie.
7.deň: po raňajkách Fes - celodenná prehliadka
najstaršieho z kráľovských miest. Fes je vedené v zozname
pamiatok UNESCO, je kolískou marockej monarchie
a duchovným centrom krajiny, klenot španielskej aj
arabskej civilizácie. Intelektuálne, náboženské, kultúrne
centrum založené v roku 790 pr.n.l. Moulayom Idrissom
II. Prehliadka zahŕňa návštevu Medresy (univerzita
Islamu), veľkú mešitu El Qaraouiyin – prvú univerzitu
na svete, fontánu Nejjarine. Fes, mesto obklopené líniou
hradieb a brán, kľukaté uličky sú preplnené remeselníkmi
a obchodníkmi s keramikou, kobercami, kovanými a
koženými výrobkami. Pokračujete k najkrajšej mestskej
bráne Bab Boujloud, zdobenej zelenými a modrými
kachličkami. Večera, ubytovanie.
8.deň: po raňajkách odchod do Rabatu. Po ceste prekrásna panoráma Meknes. Bývalé kráľovské mesto je vďaka
palácom známe ako „marocké Versailles“. Pokračovanie do
mesta Rabat, panoramatická prehliadka hlavného mesta
Maroka, ktoré je zároveň jedno zo štyroch kráľovských
miest. Pokračujete do Casablanky, večera a ubytovanie.
9.deň: po raňajkách Casablanka – elegantné námestie
United Nations place a Námestie Mohameda V. s
budovami postavenými v maurskom štýle, rezidenčná štvrť
Anfa, slávna mešita Hassana II. – jedna z najväčších mešít
na svete, je symbolom kultúrnej minulosti aj súčasnosti
krajiny. Ain Diab Corniche – ulica s množstvom hotelov
a bujarým nočným životom. Odchod do mesta rozprávok
Marrakech. Je to druhé najstaršie cisárske mesto známe
ako „Perla Juhu“, budete objavovať fascinujúcu históriu
a bohaté kultúrne dedičstvo tohto prastarého mesta,
navštívite hrobky Saadovcov, Palác Bahia, záhrady Menara.
Mešita Koutoubia je najvyššia budova v meste. Večer
strávite na námestí Jama al-Fnaa (UNESCO). Predavači,
zaklínači hadov, ľudoví rozprávači, či akrobati na jednom
mieste. Transfer na letisko a odlet do Európy.
10.deň: prílet v skorých ranných hodinách do Viedne,
následne transfer do Bratislavy.

MAROKO-červená perla Afriky

VOLUBILIS – FÉS - MEKNES – RABAT - CASABLANKA - MARRAKECH

GIBRALTAR - anglická enkláva na španielskom území

Doprava: letecky
Termín: 15.4. – 22.4.2015

GRANADA – VALENCIA – BARCELONA skvostné katedrály a svätý grál
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Marrakech, Barcelona – Viedeň
• 7 x ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách so soc.
zariadením s raňajkami, 3 x večera
• lux bus počas programu
• sprievodca, duchovný doprovod
• transfer na a z letiska Viedeň

Mešita Koutoubia

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 145,- €
• trajekt Tanger - Tarifa 28,- €
• hraničné poplatky a vstupy v Maroku 35,- €
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 30,- €
/platí sa priamo sprievodcovi/
• komplexné cestovné poistenie 13,60 €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

545 €

Trh Mercado Central

Mešita Hassana II

PROGRAM:
1.deň: : stretnutie skupiny v Bratislave v podvečerných
hodinách, transfer na letisko do Viedne s následným
odletom do Maroka. Po prílete do mesta Marrakech
transfer do hotela, ubytovanie.
2. deň: po raňajkách prehliadka mesta rozprávok
Marrakech - druhé najstaršie kráľovské mesto známe ako
„Perla Juhu“, budete objavovať fascinujúcu históriu a bohaté kultúrne dedičstvo tohto prastarého mesta, navštívite
hrobky Saadovcov, Palác Bahia, záhrady Menara. Mešita
Koutoubia je najvyššia budova v meste. Prehliadku ukončíme na námestí (UNESCO). Predavači, zaklínači hadov,
ľudoví rozprávači, či akrobati na jednom mieste. Odchod
do Casablanky, večera a ubytovanie.
3. deň: po raňajkách Casablanka – elegantné
námestie United Nations place a Námestie Mohameda
V. s budovami postavenými v maurskom štýle,
rezidenčná štvrť Anfa, slávna mešita Hassana II. – jedna
z najväčších mešít na svete, je symbolom kultúrnej
minulosti aj súčasnosti krajiny. Ain Diab Corniche –
ulica s množstvom hotelov a bujarým nočným životom.
Pokračovanie do hlavného mesta Maroka Rabat – jedno
zo štyroch kráľovských miest. Panoramatická prehliadka.
Cestou prekrásna panoráma Meknes – bývalé
kráľovské mesto je vďaka palácom známe ako „marocké

MALTA

Versailles“ , panoramatická prehliadka, pokračovanie
popri Moulay Idriss do Volubilis – jedna z najlepšie
zachovaných a najrozsiahlejších rímskych pamiatok na
svete, najvýznamnejšie archeologické nálezisko v Maroku
/UNESCO/. Presun do Fes, večera a ubytovanie.
4. deň: po raňajkách Fes - celodenná prehliadka
najstaršieho z kráľovských miest. Fes je vedené v zozname
pamiatok UNESCO, je kolískou marockej monarchie
a duchovným centrom krajiny, klenot španielskej aj
arabskej civilizácie. Intelektuálne, náboženské, kultúrne
centrum založené v roku 790 pr. n. l. Moulayom Idrissom II.
Prehliadka zahŕňa návštevu Medresy (univerzita Islamu),
veľkú mešitu El Qaraouiyin – prvú univerzitu na svete,
fontánu Nejjarine. Fes, mesto obklopené líniou hradieb
a brán, kľukaté uličky sú preplnené remeselníkmi a
obchodníkmi s keramikou, kobercami, kovanými a
koženými výrobkami. Pokračujete k najkrajšej mestskej
bráne Bab Boujloud, zdobenej zelenými a modrými
kachličkami. Odchod do Tanger, večera a ubytovanie.
5. deň: po raňajkách odchod do prístavu, trajekt do
Španielska. Gibraltár - anglická enkláva na Španielskom
pobreží a aspoň kúsok Británie, marocké pobrežie na
dohľad. Prechádzka po hlavnej ulici Main Street, historické
domy, katedrála, pamätníky, obchody... Pokračovanie do
Granady, ubytovanie.
6. deň: po raňajkách Granada - perla Španielska a
celého Iberského polostrova, ukážka prekrásnej arabskej
architektúry - Alhambra, po stopách Almohádov a
Almorávidov. Uvidíme, prečo boli Arabi najvyspelejšou
kultúrou starej Európy, kresťanská Granada, Capilla Real
a hrobka Izabely Kastílskej a Ferdinanda Aragónskeho. Tu
pôsobil i svätý Ján z Boha. Mesto, na ktoré sa nezabúda.
Pokračovanie do Valencie, jedného z najväčších a
najbohatších španielskych miest. Prehliadka historického
jadra. Katedrála založená v 13. stor. uchováva vzácnu
pamiatku Santo Cáliz /svätý grál/, z ktorého údajne pil
Pán Ježiš pri poslednej večeri. V stredoveku bol kalich
ukrytý v kláštore v severnom Aragone. Gotická stavba
La Lonja – burza, ktorú chráni UNESCO a obrovský trh
Mercado Central, ubytovanie.
7. deň: po raňajkách odchod do Barcelony, centra
Katalánska. Autokarová prehliadka centra mesta,
možnosť návštevy najslávnejšej stavby Antonia Gaudího,
nádherného chrámu Sagrada Família. Ubytovanie.
8. deň: po raňajkách odchod na letisko, odlet do Viedne
a následne transfer do Bratislavy.

Doprava: letecky
Termín: 27.4.- 1.5. 2015

posledná misijná cesta svätého Pavla apoštola
1Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta.
2Domorodci boli k nám neobyčajne ľudskí. Rozložili vatru
a všetkých nás prijali, lebo sa blížil dážď a bolo zima. 7V tých
miestach mal pozemky náčelník ostrova, menom Publius. Ten nás
prijal a tri dni sa láskavo o nás staral ako o hostí. 8Publiov otec
práve ležal v horúčke a trápila ho úplavica. Pavol k nemu vošiel,
pomodlil sa, vložil naň ruky a uzdravil ho. 9A potom prichádzali
aj ostatní chorí z ostrova a uzdravovali sa. 10Tí si nás veľmi uctili,
a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali.

Blue Grotto Malta

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Viedeň - Malta – Viedeň
• 4 x hotelové ubytovanie s polpenziou 4*
• sprievodca, duchovný doprovod
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• transfer z Bratislavy na a z letiska Viedeň
• lux bus počas programu
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 145,- €
• komplexné cestovné poistenie 8,50 €
• vstupy a fakultatívne výlety cca 35,- €
(platí sa priamo sprievodcovi)

399 €

Dingli Cliffs

Mellieha

PROGRAM:
1. deň: ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na
letisko do Viedne a následne odlet na Maltu. Po prílete
návšteva hlavného mesta Valetta. Panoramatický pohľad
na najväčší a najhlbší prirodzený prístav v Európe Grand
Harbour, mestské záhrady Upper a Lower Barracca
Gardens. Prehliadka kostola sv. Pavla - jeden z najstarších
kostolov na ostrove. Odchod na ubytovanie, večera.
2. deň: po raňajkách návšteva kostola sv. Pavla v Rabate,
vybudovaného na mieste pôvodného ranokresťanského
kostola. V podzemí je jaskyňa, kde údajne sv. Pavol žil
tri mesiace po svojom stroskotaní pri ostrove v r. 60 n.l.
Mdina – návšteva kostola sv. Pavla, kde sa nachádza
známy obraz „Obrátenie sv. Pavla“ od Mattia Pretiho.
Dingli je malá dedinka juhozápadne od Rabatu, známa
najväčšími maltskými útesmi pomenovanými Dingle
Cliffs. Tieto útesy naháňajú hrôzu, najmä keď pozriete
dole na more. Vplyvom počasia sa občas pri útesoch
nahromadí hmla, a tak potom máte pocit, že to nie je more,
ale mraky. Fakultatívne možno na loďkách navštíviť Blue
grotto – pozoruhodný prírodný útvar, klenutý otvor
zarezávajúci sa hlboko do skaly. Jaskyňa dostala meno
podľa farby, ktorú máva pri slnečnom svite v ranných
hodinách. Večera a ubytovanie.
3. deň: po raňajkách fakultatívny výlet na ostrov Gozo,
návšteva pútnického miesta Ta Pinu, kde sa Panna Mária
zjavila v 19. storočí. Baziliku v r. 1990 navštívil Sv. Ján Pavol II

VEĽKÝ OKRUH ISLANDOM
A FAERSKÉ OSTROVY

a v roku 2010 Sv. Otec Benedikt XVI. Návšteva hlavného
mesta Victoria /pôvodné mesto Rabat premenované na
počesť anglickej kráľovnej Viktórie/, citadela, katedrála
Panny Márie a katedrálne múzeum, osobné voľno. Večera
a ubytovanie.
4. deň: po raňajkách návšteva mestečka Mellieha. Boli
tu nájdené zvyšky najstaršieho jaskynného chrámu na
Malte. Nad oltárom je jaskynná maľba, ktorá zobrazuje
Pannu Máriu s dieťaťom. Už v časoch Johanitov bola
táto jaskyňa známou svätyňou. Dnes je na tomto
mieste vybudovaný významný mariánsky kostol. Saint
Paul´s Bay – záliv a rovnomenné mesto. Sv. Pavol tu
nedobrovoľne pristál v roku 60 a pre Maltu to znamenalo
prvé stretnutie s kresťanstvom. Fakultatívne možnosť
navštíviť ostrov Sv. Pavla, kde loď stroskotala a kde sa
nachádza svätcova socha. Na mieste kde sa po stroskotaní
napil vody z prameňa, bola postavená tzv. Studňa
apoštolov Ghajn Rasul. Popoludní odpočinok na pláži.
Večera a ubytovanie.
5. deň: po raňajkách prehliadka historického centra
hlavného mesta Valleta. Najdôležitejšia stavba ostrova je
arcibiskupská Katedrála sv. Jána. Sú tu hroby veľmajstrov
a rytierov maltézskeho rádu a tiež múzeum. Palác
veľmajstrov, dnes sídlo prezidenta Maltskej republiky.
Chrám Panny Márie, prechádzka mestom, osobné voľno.
Transfer na letisko, odlet do Viedne a následne transfer do
Bratislavy.

Doprava: lux bus - trajekt - lietadlo
Termín: 22.5.- 3.6.2015

zem ohňa a ľadu – vodopády – gejzíry – žriedla – termálne jazerá – lávové polia
cesta so slovenským misionárom na Islande – kapucínom Dávidom Tencerom

Tórshavn

Faerské ostrovy

D. Tencer: „Island je z 98 percent evanjelický, ale ku katolíkom sa
vyslovujú veľmi pekne. O našej Katolíckej cirkvi hovoria, že „vy
ste Matka cirkev, a my sme Dcéra cirkev“. Po mojich šesťročných
skúsenostiach môžem povedať, že je to veľmi dobrý vzťah.
Napríklad katolíckych kostolov je na Islande veľmi málo. A keď
potrebujeme slúžiť omšu, tak nám požičajú svoj kostol – niekde
za prenájom a niekde aj zadarmo.
Katolíkov sú len dve percentá. Ale je to aj kvôli tomu, že tu dlho
platil zákaz stať sa katolíkom. Keby ste vtedy boli Islanďania a
stali by ste sa katolíkmi, tak vám prepadne všetok váš majetok a
práva a museli by ste odísť z Islandu. Ten zákon sa zrušil asi až na
konci 19. storočia. „

V cene je zahrnuté:
• trajekt z Dánska cez Faerské ostrovy na Island
• letenka Reykjavik - Viedeň
• 7 x hotelové ubytovanie s raňajkami po celej trase
na Islande
• 3 x ubytovanie v štvorlôžkových vnútorných kajutách
typ B4 na lodi Smyril Line (príplatok za dvojlôžkovú
kajutu 70,- €/os. – kapacita obmedzená, iba na vyžiadanie)
• transfer zo Slovenska do Dánska
• transfer z letiska vo Viedni do Bratislavy
• transfery na Islande
• sprievodca, duchovný doprovod
V cene nie je zahrnuté:
• letiskový poplatok na trase
Reykjavik – Viedeň 120,- €
• vstupy
• poistenie 22,10 €
• bakšišné 25,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
• možnosť doplatiť večere na Islande (7 x 30,- €, polievka
a jedno hlavne jedlo) spolu 210,- €. Strava na Islande je
dosť drahá, odporúčame priplatiť si tieto večere (bežne v
reštaurácii zaplatíte za večeru 40 – 45 €).
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

Ľadovcový vodopád Dettifoss
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1295 €
PROGRAM:
1.  deň: odchod z Bratislavy podvečer, prejazd Nemeckom do Dánska.
2. deň: nalodenie sa v poobedňajších hodinách, plavba
cez Atlantický oceán.
3. deň: plavba.
4. deň: vylodenie sa ráno na Faerských ostrovoch –
nedotknutá príroda, dotyk Keltov, írski mnísi, ktorí sem
priniesli kresťanstvo... Legenda hovorí o tom, že keď Boh
stvoril Zem, na chvíľu si sadol aby si oddýchol a očistil
zeminu spomedzi nechtov. Z tých zvyškov, ktoré spadli
do oceána, sa vytvorilo 18 maličkých ostrovov, z ktorých
vznikla krajina Faerské ostrovy. Približne 6 hodinová
prestávka v hlavnom meste Tórshavn - hlavný rybársky
prístav, prosperujúci najmä z rybolovu a obchodu s vlnou,
mesto je centrom zábavy, nákupov a kultúry. Za pohľad
určite stojí polostrov Tinganes, na ktorom dodnes stoja
drevené domčeky s klasickými turfovými (trávou obrastenými) strechami, z ktorých najstarší má až 500 rokov. Poobede nalodenie sa na trajekt, odchod do Seyðisfjörður.
5. deň: po vylodení sa pokračujete do mestečka Egilsstathir, ktoré bolo založené v roku 1945. Od Egilsstathiru smerom na juhozápad sa tiahne pozoruhodné žlabovité
jazero Logurinn, pozostatok z doby ľadovej. Za ním sa týči
najvyššia hora východného Islandu, Snaefell. Pokračujete
k najsilnejšiemu európskemu vodopádu – ľadovcový Dettifoss a jedinečné útesy v Ásbyrgi. Prejazd cez najsevernejší bod ostrova do mestečka Húsavík a ubytovanie.
6. deň: fakultatívne pozorovanie veľrýb (cca 63,-€/osoba) v zálive na severe ostrova. Pokračujete do oblasti Namafjall, kde uvidíte vriace bahno a bahenné sopky. Oblasť
okolo jazera Mývatn je chránenou prírodnou rezerváciou a znamená „ Komárie jazero“. Má pôvod v obrovských
množstvách komárov a mušiek. Fakultatívne možnosť
okúpať sa v miestnom termálnom bazéne (cena 23,- €/

Evanjelický kostol Hallgrímskirkja

Útesy Dyrholaey

osoba), ubytovanie v oblasti Mývatn.
7. deň: ráno pokračujete do „hlavného mesta severu“ do
Akureyri. Po ceste zastávka pri „božskom „ vodopáde
Godafoss. Dominantou mesta Akureyri je kostol protestantskej cirkvi Akureyrarkirkja, postavený v roku 1940.
Sklenené okná s maľbami sú napodobeninou pôvodných
skiel katedrály v Coventry, zničenej počas náletov za druhej svetovej vojny. Prístav, botanická záhrada, verejný park,
dobrá infraštruktúra vytvorili z Akureyri tretie najväčšie
mesto Islandu. Po ceste k botanickej záhrade sa nachádza
jediný katolícky kostol. Odchod do hlavného a najväčšieho mesta Islandu, do Reykjaviku. Je to najsevernejšie
ležiace hlavné mesto na svete, nachádza sa takmer pri
severnom polárnom kruhu. Leží v juhozápadnej časti ostrova pri zálive Faxaflói. Dominantou mesta je evanjelický
kostol Hallgrímskirkja, ktorý ponúka nádherný výhľad
na celé mesto, jediný katolícky kostol nachádzajúci sa v
Reyjkaviku je Kostol Krista Kráľa (nazývaný aj kostol
Landakotskirkja), prírodné múzeum Árbæjarsafn, umelo
vytvorená tradičná dedina (cca 9,- €/osoba), architektonický skvost Harpha – miesto konania väčších koncertov
a hudobných, či kultúrnych udalostí a konferencií – budova celá zo sklených kociek, ktoré v noci svietia rôznymi
farbami. Prírodné geotermálne spa s liečivými účinkami
- Modrá Lagúna. Ubytovanie v Reykjaviku.
8. deň: navštívite miesto najstaršieho parlamentu sveta
Thingvellir, postavíte sa jednou nohou na euroázijskú a
jednou nohou na americkú kontinentálnu dosku. Pokračujete do geotermálnej oblasti Krisuvik. Návrat do Rey-

VEĽKÝ OKRUH ISLANDOM
A FAERSKÉ OSTROVY

kjaviku a v rámci časových možností prehliadka mesta.
Ubytovanie v Reyjkaviku.
9. deň: odchod do oblasti Gejzírov – Geysir – starý
otec všetkých gejzírov (už málo činný), Strokkur – syn,
ktorý každých 10 minút chrlí prúd horkej vody do výšky
25 m. Pokračujete ku gigantickému „zlatému vodopádu“
Gullfoss. Skalholt – biskupstvo, ktoré je duchovným
centrom Islandu. Ubytovanie v oblasti Hveragerdi.
10. deň: ráno odchod smerom na juh, do Skogar Múzeum (cca 11,- €/osoba), neuveriteľné vodopády Seljalandsfoss, ktoré ukrývajú poklad, Skogafoss s nádhernou
scenériou, útesy Dyrholaey a pláže s čiernym pieskom.
Ubytovanie v oblasti Vík.
11. deň: Eldhraun, najrozsiahlejšie lávové pole, ktoré
kedy tieklo na povrchu Zeme. Potom sa dostanete do malého mestečka Kirkjubaejarklaustur, kde bol založený
katolícky kláštor už v 12. storočí. Pokračujete cez Skeidarársandur – piesočnatú oblasť, až ku Skaftafell (národný
park), oáza medzi piesočnatou krajinou a ľadovcom. Vydáte sa smerom na Jokulsárlón, ľadovcovú lagúnu, kde
si môžete fakultatívne urobiť nezabudnuteľný výlet loďou
medzi plávajúcimi ľadovcami (cca 26,- €/osoba). Pokračujete na ubytovanie do oblasti Hofn.
12. deň: transfer do Reykjaviku, v rámci časových možností prehliadka mesta, nákupy, fakultatívne kúpanie sa v
Modrej Lagúne (cca 45,- €/osoba)
13. deň: v nočných hodinách odlet do Viedne, následný
transfer do Bratislavy.

Doprava: lietadlo - lux bus - trajekt
Termín: 2.6.- 14.6.2015

zem ohňa a ľadu – vodopády – gejzíry – žriedla – termálne jazerá – lávové polia
na Islande pôsobí slovenský misionár - kapucín Dávid Tencer
D. Tencer: „Island je z 98 percent evanjelický, ale ku katolíkom sa
vyslovujú veľmi pekne. O našej Katolíckej cirkvi hovoria, že „vy
ste Matka cirkev, a my sme Dcéra cirkev“. Po mojich šesťročných
skúsenostiach môžem povedať, že je to veľmi dobrý vzťah.
Napríklad katolíckych kostolov je na Islande veľmi málo. A keď
potrebujeme slúžiť omšu, tak nám požičajú svoj kostol – niekde
za prenájom a niekde aj zadarmo.
Katolíkov sú len dve percentá. Ale je to aj kvôli tomu, že tu dlho
platil zákaz stať sa katolíkom. Keby ste vtedy boli Islanďania a
stali by ste sa katolíkmi, tak vám prepadne všetok váš majetok a
práva a museli by ste odísť z Islandu. Ten zákon sa zrušil asi až na
konci 19. storočia.“

Gejzír Strokkur

V cene je zahrnuté:
• trajekt z Islandu cez Faerské ostrovy do Dánska
• letenka Viedeň - Reykjavik
• 8 x hotelové ubytovanie s raňajkami po celej trase na
Islande
• 3 x ubytovanie v štvorlôžkových vnútorných kajutách
typ B4 na lodi Smyril Line (príplatok za za dvojlôžkovú
kajutu 70,- €/os. – kapacita obmedzená, iba na vyžiadanie)
• transfer z Dánska na Slovensko
• transfer na letisko do Viedne
• transfery na Islande
• sprievodca, duchovný doprovod
V cene nie je zahrnuté:
• letiskový poplatok
Viedeň - Reykjavik 120,- €
• vstupy
• poistenie 22,10 €
• bakšišné 25,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
• Možnosť doplatiť večere na Islande (7 x 30,- €, polievka
a jedno hlavne jedlo) spolu 210,- €. Strava na Islande je
dosť drahá, odporúčame priplatiť si tieto večere (bežne v
reštaurácii zaplatíte za večeru 40 – 45 €)
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
Sprievodca: Mons. Ján Majerník

Vodopády Seljalandsfoss
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1385 €
PROGRAM:
1.  deň: odlet z Viedne do Reykjaviku vo večerných hodinách. Po prílete transfer na ubytovanie.
2. deň: navštívite miesto najstaršieho parlamentu sveta
Thingvellir, postavíte sa jednou nohou na euroázijskú a
jednou nohou na americkú kontinentálnu dosku. Pokračujete do geotermálnej oblasti Krisuvik. Návrat do Reykjaviku a v rámci časových možností prehliadka mesta.
Ubytovanie v Reyjkaviku.
3. deň: odchod do oblasti Gejzírov – Geysir – starý
otec všetkých gejzírov (už málo činný), Strokkur – syn,
ktorý každých 10 minút chrlí prúd horkej vody do výšky
25 m. Pokračujete ku gigantickému „zlatému vodopádu“
Gullfoss. Skalholt – biskupstvo, ktoré je duchovným
centrom Islandu. Návat do Reykjaviku, prehliadka mesta
alebo kúpanie sa v Modrej Lagúne (cca 45,- €/osoba).
4. deň: ráno odchod smerom na juh, do Skogar Múzeum (cca 11,-€/osoba), neuveriteľné vodopády Seljalandsfoss, ktorý ukrýva poklad, Skogafoss s nádhernou
scenériou, útesy Dyrholaey a pláže s čiernym pieskom.
Ubytovanie v oblasti Vík.
5. deň: Eldhraun, najrozsiahlejšie lávové pole, ktoré kedy
tieklo na povrchu Zeme. Potom sa dostanete do malého mestečka Kirkjubaejarklaustur, kde bol založený
katolícky kláštor už v 12. storočí. Pokračujete cez Skeidarársandur – piesočnatú oblasť, až ku Skaftafell (národný
park), oáza medzi piesočnatou krajinou a ľadovcom. Vydáte
sa smerom na Jokulsárlón, ľadovcovú lagúnu, kde si môžete fakultatívne urobiť nezabudnuteľný výlet loďou medzi
plávajúcimi ľadovcami (cena cca 26,- €/osoba). Pokračujete
na ubytovanie do oblasti Hofn.
6. deň: presun k východnému pobrežiu Islandu cez juhovýchodné pobrežie ostrova s hlboko zarezanými fjordmi,
ktoré patria ku geologicky najstarším častiam Islandu. Nad

Útesy Ásbyrgi

Vodopád Godafoss

ich hladinou sa vypínajú do výšky až 1300 metrov veľmi
členité a ostré horské hrebienky, nazývané aj „Alpy Islandu“. Pokračujete do mestečka Egilsstathir, ktoré bolo
založené v roku 1945. Smerom na juhozápad sa tiahne pozoruhodné žlabovité jazero Logurinn, pozostatok z doby
ľadovej. Za ním sa týči najvyššia hora východného
Islandu, Snaefell. Fakultatívne návšteva Múzea Skirduklaustur (cca 11,- €/osoba) Ubytovanie.
7. deň: pokračujete k najsilnejšiemu európskemu vodopádu – ľadovcový Dettifoss a jedinečné útesy v Ásbyrgi.
Prejazd cez najsevernejší bod ostrova do mestečka Húsavík. Fakultatívne pozorovanie veľrýb (cca 63,- €/osoba)
odchod do oblasti Jazera Mývatn.
8. deň: oblasť Jazera Mývatn je chránenou prírodnou
rezerváciou a znamená „ Komárie jazero“. Má pôvod v
obrovských množstvách komárov a mušiek. Fakultatívne
možnosť okúpať sa v termálnom bazéne (cca 23,- €). Pokračujete do „hlavného mesta severu“ do Akureyri. Po
ceste zastávka pri „božskom „ vodopáde Godafoss.
9. deň: dominantou mesta Akureyri je kostol protestantskej cirkvi Akureyrarkirkja, postavený v roku 1940. Sklenené okná s maľbami sú napodobeninou pôvodných skiel
katedrály v Coventry, zničenej počas náletov za druhej svetovej vojny. Prístav, botanická záhrada, verejný park, dobrá
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infraštruktúra vytvorili z Akureyri tretie najväčšie mesto
Islandu. Po ceste k botanickej záhrade sa nachádza jediný
katolícky kostol. Presun do Seyðisfjörður, nalodenie sa
na trajekt, plavba smerom na Faerské Ostrovy.
10. deň: vylodenie sa na Faerských Ostrovoch v poobedňajších hodinách. Nedotknutá príroda, dotyk Keltov, írski mnísi, ktorí sem priniesli kresťanstvo... Legenda
hovorí o tom, že keď Boh stvoril Zem, na chvíľu si sadol
aby si oddýchol a očistil zeminu spomedzi nechtov. Z tých
zvyškov, ktoré spadli do oceána, sa vytvorilo 18 maličkých
ostrovov, z ktorých vznikla krajina Faerské ostrovy. Približne 6 hodinová prestávka v hlavnom meste Tórshavn hlavný rybársky prístav, prosperujúci najmä z rybolovu a
obchodu s vlnou, mesto je centrom zábavy, nákupov a kultúry. Za pohľad určite stojí polostrov Tinganes, na ktorom
dodnes stoja drevené domčeky s klasickými turfovými
(trávou obrastenými) strechami, z ktorých najstarší má až
500 rokov. Večer nalodenie sa na trajekt a pokračovanie v
plavbe do Dánska.
11. deň: plavba
12. deň: vylodenie sa v Dánsku v ranných hodinách a
transfer do Bratislavy.
13. deň: príchod na Slovensko v ranných hodinách.

Doprava: lux bus - trajekty - lietadlo
Termín: 25.6. - 3.7.2015

po stopách sv. Brigity spolupatrónky Európy a sv. Ansgara (Oskara)
„apoštola“Škandinávie, patróna severských krajín

Dánsky parlament Christianborg

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Helsinki - Budapešť
• 5 x ubytovanie s raňajkami /Summer hotel v Kotkekaždé 2 až 3 izby majú spoločnú kuchynku, kúpelňu a
WC, 2 - lôžkové apartmány s príslušenstvom v Oslo
s možnosťou využitia kuchynky v každom apartmáne,
hotel v Stockholme s Quick Sleep typom izieb so
spoločným sociálnym zariadením, hotel v Malmő s
dvojlôžkovými izbami so sociálnym zariadením/
• doprava lux bus
• transfer z letiska Budapešť do Bratislavy
• sprievodca, duchovný doprovod
• trajekt Rostock – Gedser
• nočný trajekt Stockholm – Helsinki, ubytovanie s
raňajkami v 4-lôžkovej kajute
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 90 ,- €
• komplexné cestovné poistenie 15,30 €
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

Národné divadlo v Osle

Palác v Stockholme

Interiér skalného chrámu Temppeliaukio

490 €
PROGRAM:
1.  deň: večer odchod z Bratislavy, nočná jazda Nemeckom.
2.deň: skoro ráno trajekt z prístavu Rostock do Gedser,
následne presun do hlavného mesta Dánska - Kodaň.
Chrám Sv. Ansgara, /biskup, patrón Dánska, benediktín/,
prehliadka centra - kráľovský palác Amalienborg, dánsky
parlament Christianborg, veľkolepá mestská radnica a
symbol mesta Malá morská víla. Prechádzka po najdlhšej
pešej zóne sveta – Stroget, ktorá je doslova posiata pouličnými umelcami, maliarmi, zabávačmi, hudobníkmi.
Prejazd Oresundským mostom do Malmő vo Švédsku,
ubytovanie.
3. deň: po raňajkách presun západným pobrežím do
druhého najväčšieho mesta Švédska a najdôležitejšieho
prístavu Gőteborg. Mesto je sídlom biskupstva a univerzity. Prehliadka centra, prechádzka pozdĺž kanála, radnice
a nemeckého kostola až ku katedrále. Popoludní pokračovanie v ceste do Nórska. Ubytovanie v Oslo.
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4.deň: po raňajkách celodenná prehliadka nórskej metropoly Oslo. Katedrálny chrám sv. Olafa, prechádzka po
pešej zóne Karl Johansgate, okolo ktorej sú rozosiate hlavné budovy mesta – Parlament, Univerzita, Národné divadlo, Kráľovský palác, návšteva známeho parku Frogner,
kde sa nachádza 212 sôch najvýznamnejšieho nórskeho
sochára Gustava Vigelanda spolu so symbolom mesta sochou Nahnevaný chlapček. Presun na polostrov múzeí
– Bygdoy /autentická polárna loď Fram, na ktorej sa plavili
polárni dobyvatelia Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnému a južnému pólu, možnosť prehliadky Kon Tiki ,
balzová loď Ra II Thora Heyerdala, troch vikingských lodí,
starých viac ako tisíc rokov, alebo múzea námornej plavby.
Ubytovanie v Oslo.
5.deň: po raňajkách odchod do Vadstena, v minulosti
kráľovské sídlo a významné cirkevné stredisko. V 14. stor.
tu pôsobila sv. Brigita, zakladateľka rehoľného Rádu Božského Vykupiteľa, spolupatrónka Európy. Návšteva opátstva a kostola s pozostatkami sv. Brigity, zámok Gustava
Vasu, najstaršia radnica vo Švédsku. Presun do Stockholmu, hlavného mesta Švédska, ubytovanie.
6.deň: po raňajkách prehliadka Stockholmu, prejdete sa Starým mestom s kľukatými uličkami, kostolmi
Storkyrkan /Veľký kostol sv. Mikuláša, korunovačný/,
Nemecký kostol so zvonkohrou, obzriete si kráľovský
palác Drottingholm a švédsky parlament. Z veže mestskej
radnice sa vám otvorí neopísateľný výhľad na celé mesto,
nazývané „Benátky severu“. Popoludní odchod do prístavu. Odchod nočným trajektom /o cca 16.30 /do Helsínk.
7.deň: dopoludnia príchod do hlavného mesta Fínska
Helsinki. Prehliadka historického centra - Senátne námestie s katedrálou Tuomiokirkko, návšteva pravoslávnej
Uspenskej katedrály, pozoruhodného moderného kostola
Skalného chrámu – Temppeliaukio kirkko, Sibeliov monument. Odchod do starobylého mesta Kotka na pobreží Fínskeho zálivu. Ubytovanie.
8.deň: po raňajkách odchod do druhého najstaršieho
mesta Fínska - Porvoo na brehu Baltského mora, kde
návštevníci obdivujú starobylú pôvodnú architektúru,
drevené domčeky a protestantskú katedrálu so zaujímavým interiérom. Významným symbolom mesta sú aj staré
prístavné sklady. Popoludní odchod na letisko v Helsinkách. Odlet do Budapešti, následne transfer do Bratislavy.
9.deň: predpokladaný príchod v skorých ranných hodinách.
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Doprava: lietadlo - lux bus - trajekty
Termín: 2.7.- 10. 7. 2015

po stopách sv. Brigity spolupatrónky Európy a sv. Ansgara (Oskara)
„apoštola“Škandinávie, patróna severských krajín

Katedrála v Helisinkách

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Budapešť- Helsinki
• 5 x ubytovanie s raňajkami /Summer hotel v Kotkekaždé 2 až 3 izby majú spoločnú kuchynku, kúpelňu a
WC, 2 - lôžkové apartmány s príslušenstvom v Oslo
s možnosťou využitia kuchynky v každom apartmáne,
hotel v Stockholme s Quick Sleep typom izieb so
spoločným sociálnym zariadením, hotel v Malmő s
dvojlôžkovými izbami so sociálnym zariadením/
• doprava lux bus
• transfer z Bratislavy na letisko Budapešť
• sprievodca, duchovný doprovod
• trajekt Gedser – Rostock
• nočný trajekt Helsinki - Stockholm, ubytovanie s
raňajkami v 4-lôžkovej kajute
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 90,- €
• komplexné cestovné poistenie 15,30 €
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

490 €

Stockholm

Park Frogner

MEDŽUGORIE

PROGRAM:
1.  deň: stretnutie skupiny v Bratislave popoludní, transfer na letisko Budapešť, odlet do Helsínk.
2. deň: po prílete do Helsínk ranná toaleta a individuálne
občerstvenie. Následné pristavenie autobusu a presun k pamätníku najvýznamnejšieho fínskeho hudobného skladateľa Jeana Sibelia. Vychutnáte si romantiku vychádzajúceho
slnka na nábreží hlbokého morského zálivu. Presun k prístavu, kde sa každodenne na trhu stretáva množstvo domácich
aj turistov. Prehliadka centra - Senátne námestie s katedrálou
Tuomiokirkko. Odchod do druhého najstaršieho mesta
Fínska - Porvoo na brehu Baltského mora, kde návštevníci
obdivujú starobylú pôvodnú architektúru, drevené domčeky a protestantskú katedrálu so zaujímavým interiérom.
Významným symbolom mesta sú aj staré prístavné sklady.
Presun do starobylého mesta Kotka na pobreží Fínskeho
zálivu. Ubytovanie. Osobné voľno, odpočinok. Možnosť
prechádzky v okolitých parkoch prípadne v meste.
3. deň: po raňajkách odchod do Helsínk, prehliadka ďalších pamätihodností v centre mesta, návšteva pozoruhodného moderného kostola Skalného Chrámu – Temppeliaukio

kirkko a pravoslávnej Uspenskej katedrály. Voľný program, odchod do prístavu, nalodenie. Nočná plavba do Stockholmu.
4. deň: dopoludnia príchod do hlavného mesta Švédska
Stockholm. Prejdete sa Starým mestom s kľukatými uličkami, kostolmi Storkyrkan /Veľký kostok sv. Mikuláša, korunovačný/, Nemecký kostol so zvonkohrou, obzriete si
kráľovský palác Drottingholm a švédsky parlament. Z veže
mestskej radnice sa vám otvorí neopísateľný výhľad na celé
mesto, nazývané „Benátky severu“. V múzeu môžete vidieť
unikátnu vojnovú loď Vasa kráľa Gustava Vasu, ktorú po
333 rokoch vytiahli z morského dna. Ubytovanie.
5.deň: po raňajkách odchod do Vadstena, v minulosti
kráľovské sídlo a významné cirkevné stredisko. V 14. stor.
tu pôsobila sv. Brigita, prvá švédska svätica, zakladateľka
rehoľného Rádu Božského Vykupiteľa, spolupatrónka Európy. Návšteva opátstva a kostola s pozostatkami sv. Brigity,
zámok Gustava Vasu, najstaršia radnica vo Švédsku. Presun do hlavného mesta Nórska - Oslo, ubytovanie.
6. deň: po raňajkách celodenná prehliadka nórskej metropoly Oslo. Katedrálny chrám sv. Olafa, prechádzka po
pešej zóne Karl Johansgate, okolo ktorej sú rozosiate hlavné
budovy mesta – Parlament, Univerzita, Národné divadlo,
Kráľovský palác, návšteva známeho parku Frogner, kde sa
nachádza 212 sôch najvýznamnejšieho nórskeho sochára
Gustava Vigelanda spolu so symbolom mesta - sochou
Nahnevaný chlapček. Presun na polostrov múzeí – Bygdoy
/autentická polárna loď Fram, na ktorej sa plavili polárni dobyvatelia Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnému a južnému pólu, možnosť prehliadky Kon Tiki , balzovej lode Ra
II Thora Heyerdala, troch vikingských lodí, starých viac ako
tisíc rokov, alebo múzea námornej plavby. Ubytovanie v Oslo.
7. deň: po raňajkách presun západným pobrežím do
druhého najväčšieho mesta Švédska a najdôležitejšieho
prístavu Gőteborg. Mesto je sídlom biskupstva a univerzity. Prehliadka centra, prechádzka pozdĺž kanála, radnice
a nemeckého kostola až ku katedrále. Popoludní pokračovanie v ceste do Malmő, ubytovanie.
8. deň: po raňajkách prejazd Oresundským mostom do
hlavného mesta Dánska - Kodaň. Chrám Sv. Ansgara,
/biskup, patrón Dánska, benediktín/, prehliadka centra
- kráľovský palác Amalienborg, dánsky parlament Christianborg, veľkolepá mestská radnica a symbol mesta Malá
morská víla. Prechádzka po najdlhšej pešej zóne sveta –
Stroget, ktorá je doslova posiata pouličnými umelcami,
maliarmi, zabávačmi, hudobníkmi. Odchod na nočný trajekt Gedser – Rostock, transfer územím Nemecka.
9. deň: príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.

Doprava: lux bus
Termín: 14.6. – 20.6. 2015
12.7. – 18.7. 2015

pútnický zájazd spojený s kúpaním na Makarskej riviere

V cene je zahrnuté:
• 4 x ubytovanie dvoj a trojlôžkových izbách so
sociálnym zariadením blízko mariánskeho obvodu
• doprava lux bus
• sprievodca, duchovný doprovod
V cene nie je zahrnuté:
• komplexné cestovné poistenie 11,90 €
• polpenzia 4 x 8,- €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

175 €
Medžugorie
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PROGRAM:
1.  deň: odchod zo Slovenska cca o 17.00 hod. cez Maďarsko a Chorvátsko s krátkymi občerstvovacími prestávkami.
2. deň: v neskorších ranných hodinách príchod na
Makarskú riviéru, kúpanie v mori. Príchod do Medžugoria
podvečer. Ubytovanie, náboženský program, svätá omša.
3. deň: prehliadka mariánskeho obvodu, voľný program,
svätá omša, ubytovanie.
4. deň: celodenný náboženský program v Medžugori (výstup na Podbrdo – miesto zjavenia), svätá omša, ubytovanie.
5. deň: celodenný náboženský program – výstup na
Križevac, svätá omša, ubytovanie.
6. deň: odchod v ranných hodinách na Makarskú riviéru,
kúpanie v mori, nočná jazda na Slovensko.
7. deň: príchod v doobedňajších hodinách.

TO NAJLEPŠIE Z USA

Doprava: letecky
Termín: 15.6.-2.7.2015

METROPOLY: Los Angeles – San Francisco – Las Vegas - New York – Salt Lake City - Buffalo
Príroda a Národné parky: Sequoia, Grand Canyon, Bryce Kanyon, Zion, Yellowston, Hoover Dam, Niagara Falls

V cene je zahrnuté:
• letenky
• 15 x ubytovanie
• transfery počas cesty v USA
• sprievodca, duchovný doprovod
• vstupy do NP
Alcatraz

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky na medzinárodných letoch 390,- €
• letiskové poplatky na vnútroštátnych letoch 265,- €
• komplexné cestovné poistenie 48,60 €
• Esta – vstupné povolenie do USA 15,- €
• strava – sprievodca zariadi na mieste, aby ste sa najedli
dobre a lacno
• metro v NY – cca 2,- USD/jazda, alebo taxík z letiska
a na letisko, výlet loďou k soche Slobody, plavba k
Niagarským vodopádom
• bakšišné 100,- USD (platí sa priamo sprievodcovi)
Letenky
1 KL1972 15JUN BUDAMS 0610 0815 Budapešť - Amsterdam
2 KL 601 15JUN AMSLAX 0950 1150 Amsterdam – Los Angeles
3 DL1264 27JUN SLCJFK 2345 0609+1Solt Lake City – New York
4 DL5092 29JUN LGABUF 2155 2333 La Guardia - Buffalo
5 AF8937 01JUL BUFJFK 1759 1934 Buffalo – New York
6 AF011 01JUL JFKCDG 2150 1110+1 New York – Paríž
7 AF1294 02JUL CDGBUD 1245 1455 Paríž – Budapešť

Sprievodca: Mons. Ján Majerník
Sequoia National Park - General Sherman Tree

Las Vegas

Hoover Dam

New York

1995 €
PROGRAM:
1.  deň: stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Budapešti, odlet do Los Angeles. Prílet v ten istý
deň o 11.50 hod. Po prelete ponad celý Atlantický oceán
a USA pristaneme na brehu Tichého oceánu, v hlavnom
meste filmovej Kalifornie. Transfer na ubytovanie, oddych.
2. deň: celodenná prehliadka mesta LA a jeho najzaujímavejších častí. Hollywood a Chodník slávy, Beverly
Hills s domami slávnych hercov a spevákov, obchody
na Rodeo Drive, ktoré patria do prvej päťky najdrahších
na svete a kde o celebrity nie je núdza. Disney Land ....
ubytovanie.
3. deň: prejazd do najšarmantnejšieho mesta Severnej
Ameriky San Francisca. Španielski misionári tu v roku
1776 založili františkánsku misiu, ktorá dala názov dnešnému mestu. Na ostrove Alcatraz postavili Španieli malú
väznicu. Zlatá horúčka do tohoto územia pritiahla imigračnú vlnu. Narodil sa tu spisovateľ Jack Landon, mesto sa
stalo magnetom pre maliarov, spisovateľov, beatnikov a hippies. Dominantou mesta sú mosty Oakland Bay Bridge
a Golden Gate Bridge. Ubytovanie.
4. deň: prehliadka zaujímavostí mesta San Francisco
– pitoreskná čínska štvrť, prístavná oblasť Fisherman´s
Wharf, strmé ulice s legendárnymi električkami. Plavba k
bývalej väznici na ostrove Alcatraz, kde bol okrem iných
„prominentov“ amerického podsvetia väznený Al Capone, výhľad na oba mosty. Ubytovanie.
5. deň: návšteva Národného parku Sequoia National
Park v pohorí Sierra Nevada s lesmi obrovitých sekvojí.
Tieto velikány vážia až 600 ton, dožívajú sa 3 200 rokov
a hravo dorastajú do stometrovej výšky. Sú najmohutnejšími živými organizmami planéty. Kráľ medzi kráľmi
– General Sherman Tree má v obvode 32 metrov a váži
neuveriteľných 1 385 ton. Pokračovanie v ceste smerom
na Las Vegas, ubytovanie.
6. deň: presun do Las Vegas, veľkomesta kasín, neónov a atrakcií, ktoré idú 24 hodín denne. Prechádzka po
- 23 -

najživšej ulici tzv. Stripe, plnej zábavy a života, pozrieme si
egyptských faraónov, Eiffelovku, Sochu slobody, pirátsku
loď, 350 m vysokú vežu Stratosphere, fenomenálne fontány, všetko podľa chuti a nálady uprostred vyprahnutej
púšte. Tu sa žije do neskorej noci. Ubytovanie.
7. deň: návšteva populárnej priehrady Hoover Dam. Je
považovaná za jeden zo zázrakov techniky modernej doby,
majstrovské dielo projektantov a architektov tých čias. Do
prevádzky ju uviedli v roku 1936 a prispela k rozvoju celej
oblasti vytvorením pracovných miest počas hospodárskej
krízy. V roku 1985 bola vyhlásená za národnú pamiatku.
Perla Arizony Grand Canyon - najhlbší kaňon na svete,
hra svetla a farieb, dosýta si vychutnáme neopakovateľné
výhľady na jeden z najkrajších prírodných útvarov našej
planéty. Má dĺžku päťsto, šírku dvadsaťpäť a hĺbku jeden a
pol kilometra. Ubytovanie.
8. deň: panoramatická cesta do parku Bryce Canyon,
kde čarujúca príroda Utahu vytvorila skvelé skalné ornamenty z bieleho a červeného pieskovca, magické hoodoos, bizarné tvary, svetlá a tiene. Raj pre fotografov. Ubytovanie.
9. deň: prieskum Národného parku Zion, ktorého krajinný vzorec určujú hlboké strže a divoké riečky. Výlet na
najkrajšie vyhliadky. Ubytovanie.
10. deň: prehliadka hlavného mesta štátu Utah Salt
Lake City, zasadeného do krásneho prostredia pohoria
Wasatch, s rozprávkovým námestím Temple Square. Pozrieme sa k Veľkému soľnému jazeru a navštívime areál
zimných Olympijskych hier z roku 2002. Ubytovanie.
11. deň: presun do štátu Wyoming. Pokračovanie
smerom do Národného parku Yellowstone National
Park. Ubytovanie.
12. deň: prehliadka najslávnejšieho parku v USA Yellowstone. Po svojom objaviteľovi sa mu hovorilo Colterovo peklo. A naozaj, sopečná kotlina sa pod povrchom
činí. Úzkymi štrbinami sa ženú gejzíry vriacej vody, krajina
je posiata bahennými žriedlami, farebnými bazénmi, čírymi jazerami a pritom zarastená hustými lesmi s bizónmi,
losmi, vlkmi a medveďmi. Ubytovanie.
13. deň: panoramatická jazda do Salt Lake City. Večer
presun na letisko, následne odlet o 23.45 do New Yorku.
14. deň: prílet ráno o 6.09 hod. Presun do centra. Plavba
loďou po rieke Hudson okolo najzastavanejšieho kúska
sveta Manhattan. Výhľad na prvý a najslávnejší most Brooklyn Bridge, Wall Street, mrakodrapy Rockefeller Center
a Empire State Building. Times Square je živé srdce mesta.
Symbol prisťahovalcov socha Slobody. Prehliadka svetoznámych zbierok Metropolitan Museum, kde na záujemcov čakajú skutočné historické skvosty. Ubytovanie.
15. deň: pokračovanie v prehliadke Big Apple, ako Američania nazývajú New York. Slávny Flariton Building
nazývaný žehlička a mrakodrap so šupinatým špicom –
Chrysler Building. Prechádzka po 5th Avenue s luxusnými
butikmi a obchodmi svetoznámych značiek, individuálne
voľno. Návšteva Katedrály St. Patrick - najväčšia katolícka
katedrála v USA. Odlet o 21.55 hod. do Buffala, kedysi
pyšného centra prepravného obchodu po Veľkých jazerách, ubytovanie.
16. deň: vydáme sa k Niagarským vodopádom. Nachádzajú sa na hranici Kanady a USA na rieke Niagara. Sú to
najmohutnejšie vodopády v Severnej Amerike. Peší výlet
pozdĺž vodopádov s niekoľkými úžasnými vyhliadkami na
55 metrov vysokú masu padajúcej vody. Silu besniaceho
živlu znásobí plavba loďou do blízkosti vodnej steny /fakultatívne/. Presun späť do Buffala, ubytovanie.
17. deň: dopoludnia osobné voľno, popoludní transfer
na letisko. Odlet z Buffala cez New York a Paríž do Budapešti o 17.59 hod.
18. deň: prílet do Budapešti o 14.55, následne transfer do
Bratislavy.

Svätojakubská pešia púť do
Doprava: lux bus - lietadlo
SANTIAGA s návštevou Lúrd a Fatimy Termín: 26.7. - 11.8.2015
CAMINO PRIMITIVO a FRANCÚZSKA KRÁĽOVSKÁ CESTA,
spolu cca 250 km s kúpaním v Atlantickom oceáne v San Sebastian
Cesta Camino primitivo ide z Oviedo. Na svoje si prídu
milovníci prírody, lesov a zelenej krajiny. Uvidíte tiež unikátne
historické mestá , katedrály, hrady a zámky. Ďalej pokračujete
peši asi 100 km cez Galíciu z Portomarín do Santiaga.
Cesta ako proces, ako zrkadlo, ako znovuobjavenie …..
V cene je zahrnuté:
• lux bus počas celej trasy
• letecká doprava Lisabon – Viedeň
• 3 x ubytovanie, 2 x polpenzia
• sprievodca, duchovný doprovod
• transfér z letiska Viedeň do Bratislavy.
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 95,- €
• komplexné cestovné poistenie 28,90 €
• ubytovanie po pešej trase, ktorá je lemovaná
ubytovňami označenými ako „Albergue/refugio“
cena cca 10 €/os./noc, platí sa na mieste.
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
Katedrála Sv. Sebastiána

Katedrála v Oviedo

Palác Valdecarzana

490 €
PROGRAM:
1.   deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách
nonstop jazdou cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.
2. deň: podvečer príchod na ubytovanie.
3. deň: v skorých ranných hodinách odchod do Lúrd.
Ubytovanie, náboženský program, prehliadky, modlitby,
krížová cesta a po večeri nezabudnuteľný sviečkový sprievod.
4. deň: ráno svätá omša pri kaplnke Zjavenia, po raňajkách odchod do jedného z najatraktívnejších miest
Španielska - prímorského mesta San Sebastian. Nad
mestom sa týči vrch Urgull, známa je baroková katedrála
Sv. Sebastiána, kostol Panny Márie, kongresové centrum Kursaal. Pobyt na piesčitej pláži. Ubytovanie v okolí Santander.
5. - 14. deň: ráno presun do hlavného mesta Asturie
Oviedo. Tu na námestí pred katedrálou Pána Ježiša Spasiteľa, začína Camino Primitivo, pešia púť do Santiaga de
Compostela. Katedrála pochádza z 13. storočia a je zapísaná na zozname UNESCO. Ďalšou významnou stavbou
je kláštor Sv. Vincenta. V budove dnes sídli Archeologické
múzeum Asturie a tiež fakulta psychológie Oviedskej univerzity, založenej už v roku 1608. Cestu do Santiaga vyznačujú bronzové mušle v chodníkoch. Pokračujeme do San
Lazaro de Paniceres vo farnosti Lillo, a do Les Champes,
kde odbočíme doprava. V Llampaxuga /Lampajua/ sa
nachádza kaplnka El Carmen. Pokračujeme do mesta La
Pipera smer na Llioriana do údolia do La Bolguina, kde sa

Fatima
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pripojíme na AS-232 /Oviedo-El Escamplero/. Pokračujeme až po rieku Nora a prejdeme po stredovekom moste
Ponte de Gallegos a zabočíme doprava. Dostaneme sa
do oblasti Las Regueras, ktorá je nezávislá od Ovieda od
roku 1380.
Budeme prechádzať krajom El Castaneu del Soldau až
prídeme do Molino de Quintos. Budeme stúpať smerom
na La Carrilona a dostaneme sa znova na cestu AS-232 .
V mieste kde sa križuje s AS-234, pokračujeme smerom
na Santullano, prejdeme pri kostole Panny Márie a prídeme do El Escamplero. Odtiaľto pokračujeme smerom
do Taraniello po AS-234. Budeme prechádzať cez mesto
Valsera /kaplnka Santa Fatima de Valsera/, a ďalej do Premono.
Zostupujeme do La Fuente a ďalej do Paladin a do Puerma. Od El Fornu pokračujeme malebnou krajinou paralelne s riekou Nalon. Prejdeme cez La Carril a La Xana,
napojíme sa na AS-234 a ideme po moste cez rieku Nalon
do Penaflor, kde sa nachádza kostol San Juan. Prechádzame údolím cez San Pelayo do Grau, ktoré má železničnú stanicu a etnografické múzeum. Uvidíme starobylé
centrum mesta, palác Valdecarzana /15.-17. stor., dnes
kultúrne centrum/, baroková kaplnka Los Dolores a budova mestskej rady. La Cruz – kamenný kríž . Z Grada
vyjdeme po miestnej komunikácii smerom na Acebeu a
La Venta del Cuerno /kde bývali ubytovaní obchodníci
s dobytkom, pocestní a pútnici /. Správny smer camino
nám ukáže mílnik. Cesta stúpa popri veľkom kamennom
kríži oproti cintorínu a kaplnke Panny Márie zo 17. stor.
so zaujímavým interiérom. Z El Freisnu je značená cesta
nadol do Cabrunana, kde pokračuje miestna komunikácia
do oblasti Salas. Prechádzame mestečkom Las Casas del
Piuente a napojíme sa na cestu do Cornellana, popri
kláštore San Salvador, ktorý založili clunyjskí mnísi v 11.
stor. V súčasnosti je tu hostel. Cesta pokračuje paralelne s
riekou Nonaya do Sobrerriba, cez Alto Santa Eufemia a Lamas do Quintana. V mestečku Casazorrina
znova prekročíme rieku Nonaya. Cez Mallecin sa dostaneme do Salas /Kostol Panny Márie, kde je alabastrové
mauzóleum Fernanda de Valdés-Salas/ . V minulosti
tu bola nemocnica pre pútnikov, zachovala sa z nej iba
kaplnka sv. Rocha zo 17. stor. Trasa pokračuje na Tineo,
Borres, Polla de Allande, La Mesa, Grandas de Salime, A Fonsagrada, Cádavo Baleira, Lugo, Palas
de Rei. Melide – mesto je pre Svätojakubskú cestu veľmi
dôležité, tu sa stretávajú dve cesty Camino Francés s cestou z Ovieda. Za návštevu stojí románsky kostol Santa Maria. Boente – kaplnka sv. Jakuba. Arzúa – tu stojí obklopená nádhernou krajinou kaplnka sv. Magdalény. Lavacolla
– vstupná brána do Santiaga, miesto, kde sa pútnik očistí
kým vstúpi do Santiaga de Compostela.
15. deň: náboženský program v Santiago de Compostela, návšteva Baziliky sv. Jakuba s jeho relikviami. Vyzdvihnutie špeciálneho dekrétu tzv. Compostela, ktorý pútnik
obdrží na základe predloženia dokladu pútnika „ Credencial del Peregrino“, do ktorého cestou zbiera pečiatky. Voľný program, ubytovanie.
16. deň: po raňajkách odchod do Fatimy, náboženský
program vo Fatime. V rámci programu krížová cesta a
návšteva rodného domu troch vizionárov Lucie Santos,
Francisca Marto a Jacinty Marto v Aljustreli. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.
17. deň: po raňajkách pokračovanie v programe vo Fatime, svätá omša, moderný chrám Najsvätejšej Trojice,
vysvätený pri príležitosti 90. výročia zjavení vo Fatime.
Odchod do Lisabonu, odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.

Svätojakubská pešia púť
portugalská trasa do SANTIAGA

Doprava: lietadlo - lux bus
Termín: 11.8. - 23.8.2015

FATIMA – LURDY – GARABANDAL – NICE
Camino Portugeze – od 12. storočia až do súčasnosti smerujú
pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Braga... po
tejto trase až do Santiaga. Trasa je obohatená prítomnosťou
historických miest, kostolov, kláštorov, kaplniek, Božích múk,
mostov... Trasa začína na brehu rieky Minho v meste Tui a
končí pri hrobe sv. Jakuba
Cesta ako proces, ako zrkadlo, ako znovuobjavenie …..

Caldas de Reis

V cene je zahrnuté:
• lux bus, letecká doprava Viedeň - Lisabon
• 4 x ubytovanie po trase
• 3 x raňajky, 1 x večera
• sprievodca, duchovný doprovod
• transfér na letisko do Viedne.
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 120,- €
• komplexné cestovné poistenie 22,10 €
• ubytovanie po pešej trase, ktorá je lemovaná
ubytovňami označenými ako „Albergue/refugio“ cena
cca 10 €/os./noc.
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

Galícia

Katedrála v Tuy

Katedrála v Nice

420 €
PROGRAM:
1.  deň: : transfer z Bratislavy do Viedne, odlet do Lisabonu, podvečer presun do Fatimy, jedného z najznámejších
pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom
zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo, známe ako
Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom
zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na
oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Ubytovanie.
2. deň: po raňajkách náboženský program vo Fatime. Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Svätá omša, krížová cesta, osobné
modlitby pri Kaplnke zjavení, adorácia. V poobedňajších
hodinách odchod do Ponte de Lima, cestou návšteva
rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca
Marto a Jacinty Marto v Aljustreli, ubytovanie v Albergue/
refigio.
3. –8. deň:ráno začína pešia púť, ktorá trvá 5 dní, je dlhá
115 km a vedie cez malebnú Galíciu. Začíname kratšou
trasou, ubytovanie už v popoludňajších hodinách. Provinciou preteká toľko malých riek, že si vyslúžila názov
„krajina Tisícich riek“. V stredoveku boli vybudované pre
pútnikov prichádzajúcich po Portugalskej ceste z juhu ro-
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mánske kostoly, mnohé zachované dodnes. Tuy – Kláštor
sv. Doroty, kde žila sestra Lucia. Opevnená katedrála nad
mestom chránila hranice a zvonku vyzerá ako hrad. Ďalej
vedie cesta cez Porrino, známe exportom ružového granitu a cez mestečko Redondela, kde sa každoročne koná
gastronomický festival a servírujú sa malé sépie „choco“.
Zachoval sa románsky farský kostol zasvätený sv. Faustovi.
K najvýznamnejším moderným stavbám mesta partí viadukt na trase Vigo – Ourense – Madrid. Caldas de Reis
– je považované za záhradu Galície. V r. 400 sa tu konal
Galicijský koncil /zasadanie biskupov/. Od roku 569 sídlo biskupa. Medzi pútnikov, ktorí mesto navštívili patril aj
sv. Tomáš z Cantenburry. Je mu zasvätený kostol vybudovaný na mieste kráľovského paláca. V architektúre kostola
sú zakomponované pôvodné časti paláca, v ktorom sa
narodil panovník Alfonz VII. Preto v názve „de Reis“. Za
vlády Filipa II. mesto získalo nezávislosť. Usadilo sa tu veľa
šľachticov, ktorí boli oslobodení od daní. Padrón - staroveké rímske mesto Iria Flavia, rodisko viacerých básnikov
a spisovateľov. Podľa tradície tu v 9. stor. našli zabudnutú
hrobku apoštola Jakuba Väčšieho. Miestne biskupstvo
bolo potom preložené spoločne s relikviami do Santiago de Compostela, kde bola súčasne založená katedrála. Padrón tak stratil význam a stal sa jednou z mnohých
zastávok na Portugalskej Svätojakubskej pútnickej ceste.
Podľa tradície tu mal sv. Jakub prvú kázeň v Hispánii. Po
jeho smrti jeho učeníci Teodor a Athanasius preniesli
hlavu a telo svätca z Jeruzalema v kamennej lodi, ktorú
priviazali k veľkému kameňu pedron. Naša trasa prechádza okolo zrúcanín hradu Rocha Vella, kým vstúpime do
Santiaga de Compostela. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Náboženský program
v Santiagu de Compostela, návšteva Baziliky sv. Jakuba s
jeho relikviami. Vyzdvihnutie špeciálneho dekrétu tzv.
Compostela, ktorý pútnik obdrží na základe predloženia
dokladu pútnika „ Credencial del Peregrino“, do ktorého
cestou zbiera pečiatky. V podvečerných hodinách presun
na ubytovanie smerom na Garabandal.
9. deň: ráno dochod do Garabandal – dedinka nazývaná aj španielske Lurdy leží vysoko v horách v provincii
Santander v pohorí Cantabrian. Je unikátna tým, že sa tu v
rokoch 1961 až 1965 Panna Mária zjavila 4 dievčatám viac
ako 2 000 krát. Odovzdala im posolstvo, týkajúce sa modlitby, obrátenia a pokánia. Farský kostol sv. Sebastiána,
krížová cesta ... Pokračovanie do Lúrd, príchod neskoršie
večer. Ubytovanie.
10. deň: Lurdy, najznámejšie francúzske pútnické
miesto, kde sa v roku 1858 v jaskyni zjavila Panna Mária
celkove 18 krát chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubiousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku
1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí
ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení.
Náboženský program, prehliadky, baziliky, modlitby, návšteva bazénov, krížová cesta. Popoludní eucharistická
procesia s požehnaním chorých. Po večeri medzinárodná
modlitba ruženca a nezabudnuteľný sviečkový sprievod.
Ubytovanie.
11. deň: po raňajkách svätá omša, odchod cca o 10.00
hod. Večer ubytovanie na francúzskej riviére.
12. deň: Nice – jedno z centier Azúrového pobrežia
Francúzskej riviéry. Pobyt na pláži. Možnosť prechádzky
palmovou promenádou, malebnými úzkymi uličkami
presýtenými morským vzduchom. Okrem krásnych slnečných pláží ponúka Nice aj mnoho atrakcií, kultúrnych
a historických pamiatok. Medzi zaujímavosti patrí Staré
mesto – Vieille Ville s jedinečnou architektúrou barokových pamiatok, Katedrála Sainte Reparate, kvetinový trh,
lemovaný kaviarničkami a obchodíkmi, hrad Colline du
Chateau. Odchod podvečer cez Taliansko a Rakúsko.
13. deň: príchod v poobedňajších hodinách.

ŠKÓTSKO – ÍRSKO

Doprava: lux bus - trajekt - lietadlo
Termín: 26.8. – 3.9.2015

putovanie do krajín, ktorých patrónmi sú svätý Patrik a svätý Ondrej apoštol…
V cene je zahrnuté:
• letenka Dublin – Viedeň, doprava lux bus, nočný
trajekt Amsterdam – Newcastle
• 2 x hotel Metro Inn Falkirk
• 4 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 3 x večera v Írsku
• sprievodca, duchovný doprovod
• transfer z letiska vo Viedni
Rosslyn Chapel

V cene nie je zahrnuté:
• ubytovanie v štvorlôžkovej kajute 38,- €
• letiskové poplatky 95,- €
• komplexné cestovné poistenie 15,30 €,
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

595 €
Edinburgh Castle

Armagh - Katedrála Sv. Patrika

Rock of Cashel

PROGRAM:
1.   deň: odchod z Bratislavy cca o 19.30 nonstop
jazdou do Amsterdamu.
2. deň: príchod v ranných hodinách do Amsterdamu.
Prehliadka historického centra. Presun do prístavu k
trajektu. Nočná plavba luxusnou loďou do Newcastle,
ubytovanie v 4-lôžkových kajutách.
3. deň: ráno cca o 9 hod. príchod do Newcastle. Presun
do Rosslyn Chapel – najposvätnejšie miesto Škótska,
kde je podľa legendy ukrytý svätý grál. Pokračovanie
do hlavného mesta Škótska - Edinburgh - jedného
z najkrajších miest, hrad Edinburg Castle, s ktorým sú
spojené dejiny celej krajiny, Royal mile /Kráľovská miľa/ s
najvýznamnejšími budovami mesta a mnohými obchodmi,
individuálne voľno. Presun na ubytovanie do Falkirku.
4. deň: v rámci časových možností prehliadka
unikátneho lodného výťahu Falkirk Wheel, jediný
svojho druhu na svete. Odchod do kráľovského
Stirlingu s hradom, kde bola korunovaná Mária
Stuartová. V okolí sa odohralo niekoľko pre Škótsko
rozhodujúcich bitiek s Angličanmi. Podvečer
návšteva najstaršieho univerzitného mesta v Škótsku St. Andrews. Mesto bolo založené na počesť apoštola
sv. Ondreja, patróna Škótska a stalo sa hlavným
cirkevným strediskom. Na mieste pôvodnej svätyne
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vznikla neskôr najväčšia katedrála v Škótsku. Dodnes
sa zachovala časť hlavného oltára, veža sv. Regula a časti
kláštorných budov. Na mieste bývalého arcibiskupského
paláca sa vypínajú zvyšky hradu. Ubytovanie do Falkirku.
5. deň: ranný trajekt do hlavného mesta severného Írska
- Belfast. Prehliadka mesta - Donegall Square ktorému
dominuje radnica vystavaná na konci viktoriánskej
doby. Najstaršia knižnica v meste Linen Hall Library
z r. 1788, nákupná trieda Royal Avenue, Castle place –
kedysi centrum viktoriánskeho Belfastu, pešia zóna..
Katolícky kostol St. Malachy´s, preslávený interiérom
s vejárovitými klenbami. Pokračovanie do Armagh –
duchovné centrum Írska, kde sv. Patrik vybudoval v roku
445 prvý kamenný kostol v krajine. Základný kameň
súčasnej nádhernej katedrály sv. Patrika bol položený
r. 1840. Ubytovanie.
6. deň: Knock – jedno z najvýznamnejších
mariánskych pútnických miest na svete, ktoré navštívil
aj sv. Ján Pavol II. Nachádza sa vo východnej časti
rovinatého kraja Mayo. 21.08.1879 sa tu zjavila Panna
Mária. Miestna bazilika je najväčšia v Írsku. Croagh
Patric – 764 m vysoký Patrikov vrch, dominantný
prvok týčiaci sa nad skalnými pustatinami okolitých
rašelinísk. V roku 441 prišiel sv. Patrik na svojej misijnej
ceste územím Írska do grófstva Mayo. Vystúpil na túto
horu, 40 dní držal pôst a modlil sa za Írov. Následne
mnohí Íri prijali krst. Dnes je výstup na horu cieľom
mnohých pútnikov. Možnosť pešej púte /cca 2 hod.
výstup/ z Murrisk. Pokračovanie do Galway – mesto
na západnom pobreží, správne stredisko oblasti, sídlo
biskupa. Katedrála z roku 1965 je najmladšia z veľkých
európskych kamenných katedrál. Mesto si dodnes
zachovalo stredoveký šarm s malebnými uličkami a
mnohými autentickými pubmi. Letoviská v tejto oblasti
boli vyhľadávané už vo viktoriánskej dobe. Ubytovanie.
7.deň: panoramatická jazda prekrásnou prírodou
cez údolie rieky Shannon popri meste Tipperary.
V strede „Zlatého údolia“ sa vypína Skala sv. Patrika
Rock of Cashel, miesto kde sv. Patrik vysvetľoval Írom
princíp svätej trojice pomocou trojlístku a pokrstil kráľa
Aenghusa. Miesto stanovil za sídlo biskupa. Zachovali sa
veľkolepé náboženské stavby z 12. storočia, katedrála,
kruhová veža a najstaršia Írska románska kaplnka.
Patrikov kríž vyznačuje miesto korunovácie viacerých
kráľov z Munster. Pokračujeme pohorím, ktoré pre
jeho krásu nazývajú „Záhrada Írska“, dostaneme sa do
údolia „Glendalough“ s jazerami. V 6. storočí tu sv.
Kevin založil kláštorné mesto, dôležité pútnické miesto
a centrum vzdelanosti. Existuje množstvo legiend o sv.
Kevinovi, ktorý je často prirovnávaný k sv. Františkovi
z Assisi. Zachovala sa kruhová veža, zvyšky katedrály,
„kuchyňa sv. Kevina“, obklopené starým cintorínom.
Ubytovanie.
8.deň: Dublin – Katedrála sv. Patrika postavená na
mieste, kde pri zázračnom prameni svätec pokrstil
mnoho Írov. Súčasný chrám pochádza z 12. storočia
a je národnou katedrálou Írskej protestantskej cirkvi.
Najvýznamnejšia katolícka katedrála St Mary´s
pro-cathedral z 19. stor., symbol moci – dublinský
hrad, Trinity College – najstaršia a najprestížnejšia
írska univerzita. Custom House – colnica z 18. stor.
Ubytovanie.
9.deň: ráno odlet do Viedne, následne transfer do
Bratislavy.

ÍRSKO - ŠKÓTSKO

Doprava: lietadlo - trajekt - lux bus
Termín: 3.9. – 11.9.2015

putovanie do krajín, ktorých patrónmi sú svätý Patrik a svätý Ondrej apoštol…
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň - Dublin, doprava lux bus, nočný
trajekt Newcastle - Amsterdam
• 2 x hotel Metro Inn Falkirk
• 4 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 3 x večera v Írsku
• sprievodca, duchovný doprovod
• transfer na letisko vo Viedni
V cene nie je zahrnuté:
• ubytovanie v štvorlôžkovej kajute 38,- €
• letiskové poplatky 95,- €
• komplexné cestovné poistenie 15,30 €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
Katedrála v Dubline

Katedrála v Galway

Croagh Patric

Hrad Stirling

595 €
PROGRAM:
1.   deň: ráno stretnutie skupiny v Bratislave. Transfer
na letisko do Viedne, následne odlet do Dublinu.
Po prílete prehliadka mesta - Katedrála sv. Patrika
postavená na mieste, kde pri zázračnom prameni svätec
pokrstil mnoho Írov. Súčasný chrám pochádza z 12.
storočia a je národnou katedrálou Írskej protestantskej
cirkvi. Najvýznamnejšia katolícka katedrála St Mary´s
pro-cathedral z 19. stor., symbol moci – dublinský
hrad, Trinity College – najstaršia a najprestížnejšia
írska univerzita. Custom House – colnica z 18. stor.
Ubytovanie.
2. deň: dopoludnia prejazd pohorím, ktoré pre jeho
krásu nazývajú „Záhrada Írska“. Dostaneme sa do údolia
„Glendalough“ s jazerami. V 6. storočí tu sv. Kevin
založil kláštorné mesto, dôležité pútnické miesto a
centrum vzdelanosti. Existuje množstvo legiend o sv.
Kevinovi, ktorý je často prirovnávaný k sv. Františkovi
z Assisi. Zachovala sa kruhová veža, zvyšky katedrály,
„kuchyňa sv. Kevina“, obklopené starým cintorínom.
Jazda pokračuje cez „Zlaté údolie“. V jeho strede sa
vypína Skala sv. Patrika Rock of Cashel, miesto kde sv.
Patrik vysvetľoval Írom princíp svätej trojice pomocou
trojlístku a pokrstil kráľa Aenghusa. Miesto stanovil
za sídlo biskupa. Zachovali sa veľkolepé náboženské
stavby z 12. storočia, katedrála, kruhová veža a najstaršia
Írska románska kaplnka. Patrikov kríž vyznačuje miesto
korunovácie viacerých kráľov z Munster. Panoramatická
jazda pokračuje popri meste Tipperary prekrásnou
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prírodou cez údolie rieky Shannon. Ubytovanie.
3. deň: presun do Galway – mesto na západnom
pobreží, správne stredisko oblasti, sídlo biskupa.
Katedrála z roku 1965 je najmladšia z veľkých
európskych kamenných katedrál. Mesto si dodnes
zachovalo stredoveký šarm s malebnými uličkami a
mnohými autentickými pubmi. Letoviská v tejto oblasti
boli vyhľadávané už vo viktoriánskej dobe. Croagh
Patric – 764 m vysoký Patrikov vrch, dominantný
prvok týčiaci sa nad skalnými pustatinami okolitých
rašelinísk. V roku 441 prišiel sv. Patrik na svojej misijnej
ceste územím Írska do grófstva Mayo. Vystúpil na túto
horu, 40 dní držal pôst a modlil sa za Írov. Následne
mnohí Íri prijali krst. Dnes je výstup na horu cieľom
mnohých pútnikov. Možnosť pešej púte /cca 2 hod
výstup/ z Murrisk. Ubytovanie.
4. deň: návšteva Knock – jedno z najvýznamnejších
mariánskych pútnických miest na svete, ktoré navštívil
aj sv. Ján Pavol II. Nachádza sa vo východnej časti
rovinatého kraja Mayo. 21.08.1879 sa tu zjavila Panna
Mária. Miestna bazilika je najväčšia v Írsku. Armagh –
duchovné centrum Írska, kde sv. Patrik vybudoval v roku
445 prvý kamenný kostol v krajine. Základný kameň
súčasnej nádhernej katedrály sv. Patrika bol položený
r. 1840. Ubytovanie.
5.deň: Belfast. Prehliadka mesta - Donegall Square
ktorému dominuje radnica vystavaná na konci
viktoriánskej doby. Najstaršia knižnica v meste Linen
Hall Library z r. 1788, nákupná trieda Royal Avenue,
Castle place – kedysi centrum viktoriánskeho Belfastu,
pešia zóna. Katolícky kostol St. Malachy ´s, preslávený
interiérom s vejárovitými klenbami. Odchod do
prístavu, okolo obeda trajekt do mesta Cairnryan v
Škótsku. Pokračovanie jazdou cez Glasgow, katedrála
sv. Munga, patróna mesta. Odchod na ubytovanie do
mesta Falkirk.
6. deň: Návšteva hlavného mesta Škótska - Edinburgh
- jedného z najkrajších miest, hrad Edinburg Castle,
s ktorým sú spojené dejiny celej krajiny, Royal mile
/Kráľovská miľa/ s najvýznamnejšími budovami mesta a
mnohými obchodmi, individuálne voľno. Pokračujeme
do najstaršieho univerzitného mesta v Škótsku
St. Andrews. Mesto bolo založené na počesť apoštola sv.
Ondreja, patróna Škótska a stalo sa hlavným cirkevným
strediskom. Na mieste pôvodnej svätyne vznikla neskôr
najväčšia katedrála v Škótsku. Dodnes sa zachovala časť
hlavného oltára, veža sv. Regula a časti kláštorných budov.
Na mieste bývalého arcibiskupského paláca sa vypínajú
zvyšky hradu. Odchod do kráľovského Stirlingu s
hradom, kde bola korunovaná Mária Stuartová. V okolí
sa odohralo niekoľko pre Škótsko rozhodujúcich bitiek s
Angličanmi. Presun na ubytovanie do Falkirku.
7.deň: ráno presun do Rosslyn Chapel –
najposvätnejšie miesto Škótska, kde je podľa legendy
ukrytý svätý grál. Pokračovanie do Newcastle, presun
do prístavu cca o 17 hod odchod trajektu, nočná
plavba luxusnou loďou do Amsterdamu, ubytovanie v
4-lôžkových kajutách.
8. deň: príchod v ranných hodinách do Amsterdamu.
Prehliadka historického centra. Pokračovanie v jazde na
Slovensko.
9. deň: príchod do Bratislavy v skorých ranných
hodinách.

KLÁŠTORY – SKRYTÉ
BULHARSKÉ POKLADY
PRINCOVE OSTROVY A ISTANBUL

Doprava: lux bus - lietadlo
Termín: 15.9. – 21.9.2015

V cene je zahrnuté:
• letenka Istanbul – Viedeň, lux bus
• 6 x ubytovanie s raňajkami, 5 x večera
• sprievodca, duchovný doprovod
• transfer z letiska do Bratislavy

Chrám Sv. Sávu

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 95,- €
• výlet na Princove ostrovy 40,- € (plavba loďou, obed,
miestny sprievodca, prehliadka na kočoch.. .)
• komplexné cestovné poistenie 11,90 €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

395 €
Chrám Alexandra Nevského

Socha panny Márie - Haskovo

PROGRAM:
1. deň: odchod v ranných hodinách z Bratislavy do
hlavného mesta Srbska - Belehrad. Vyrástlo na sútoku
riek Dunaj a Sáva. Dominantou mesta je unikátne architektonické dielo – Chrám sv. Sávu, ktorý je metropolou
srbskej cirkvi. Ubytovanie
2. deň: po raňajkách odchod do hlavného mesta Bulharska - Sofia. Patrí k najstarším mestám v Európe. Svedčí o tom množstvo pamiatok - Kostol sv. Juraja patrí k
najstarším kostolom na Balkáne, ortodoxná katedrála
sv. Sofie zo 6. stor., podľa ktorej je dnešný názov mesta.
Najveľkolepejší je chrám Alexandra Nevského, postavený ako pamätník ruských vojakov, ktorí zomreli v boji za
samostatnosť Bulharska. Ubytovanie
3. deň: po raňajkách prejaz do kláštora Rilla
/UNESCO/, najvýznamnejšia pravoslávna pamiatka ,
história siaha do 10. storočia /UNESCO/. Kláštor bol
postavený v roku 1335 stúpencami sv. Ivana Rilského,
ktorého pustovňa sa nachádza asi 4 km od kláštora. Je
jedným z najvýznamnejších kultúrnych centier v Bulharsku, čoho dôkazom je knižnica, ktorá vlastní 250 rukopisov a 9000 starých tlačovín. Plovdiv, druhé najväčšie
bulharské mesto /380 tisíc obyvateľov/. Centrum mesta
– stará a nová časť, budovy z konca 19. storočia, pekné
parky, bulvár a námestie Stambolov s prechodom do
starej časti mesta, kde sa nachádzajú staré rímske vyko-

PO STOPÁCH NAŠICH
VIEROZVESTCOV A MATKY TEREZY

pávky, amfiteáter
4. deň: po raňajkách návšteva druhého najväčšieho kláštora v Bulharsku - Bačkovský monastýr
/UNESCO/, založený v 11. stor . dvoma gregoriánskymi mníchmi. Dodnes sa zachovala pôvodná kaplnka.
Neskoršie objekty kláštora a kostol sú zo 16. až 17. stor.
Nádherné fresky zobrazujú históriu kláštora, ale aj výjavy
z mytológie. Dnešné nádvorie ako i priľahlé kaplnky aj
priečelie kostola je ozdobené mnohými freskami. Presun do mesta Haskovo, osídleného už v staroveku, neskôr centrum regiónu. Počas nadvlády Osmanskej ríše
tu v roku 1395 bola vybudovaná prvá mešita na území
Bulharska. Význam mesta na dôležitej obchodnej trase
z Edirne do Istanbulu rástol. Postupne pribúdal počet
kresťanov. Dnes je v meste známa 32 m vysoká socha
Panny Márie /zaradená do Guinessovej knihy rekordov/, vztýčená v r. 2003. Presun do Istanbulu,
5. deň: po raňajkách najznámejšie pamiatky mesta
Istanbul, ako je námestie Hippodrome s podzemnými cisternami, ktoré slúžili ako zásobáreň vody, Modrá
mešita sultána Ahmeda v starom meste, ďalej jeden z najväčších skvostov celého Turecka – Topkapi palác s mnohými pokladmi Osmanskej ríše. Chrám Božej Múdrosti
– Aya Sofia, Veľký Bazár, kde si v centre tureckých obchodníkov vychutnáte čaro obchodovania a zjednávania
cien. Ubytovanie, večera
6. deň: po raňajkách uniknete zhonu mesta a navštívite Princove ostrovy. Ležia iba 12 km od Istanbulu
v Marmarskom mori. Budete sa plaviť popri Zlatom
Rohu, uvidíte nádhernú panorámu poloostrova Seraglio
Point, paláce, minarety. Plavba vedie v blízkosti štyroch
ostrovoch s pôvodnou architektúrou. Navštívite najväčší ostrov Büyükada, na ktorom sú početné osmanské
zámky a drevené panské vily z 19. stor. Na najvyššom
pahorku ostrova sa týči kláštor sv. Juraja s viacerými
kaplnkami. V miestnej reštaurácii si môžete pochutnať
na morských plodoch a zrelaxovať sa pri pohľade na
miestnu architektúru, mimo ruchu veľkomesta. Návrat
trajektom a transfer do hotela
7. deň: po raňajkách transfer na letisko, následne odlet
do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy, predpokladaný príchod krátko popoludní.

Doprava: lietadlo - lux bus
Termín: 21.9. – 28.9.2015

Turecko – Grécko – Albánsko – Macedónsko – Srbsko
Istanbul – Solún – Veria – Berat – Fier – Ohrid – Sv. Naum – Skopje - Belehrad

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň - Istanbul
• hotelové ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách
so sociálnym zariadením, alebo pútnický dom
• 7 x ubytovanie s raňajkami, 3 x večera
• lux bus
• sprievodca, duchovný doprovod
• transfer na letisko do Viedne
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 95,- €
• 4 x 10,- € večere /2 x Istanbul, Solún, Belehrad/
• vstupy
• bakšišné 35,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
• komplexné cestovné poistenie 13,60 €
Palác Topkapi
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395 €
PROGRAM:
1. deň: stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko
do Viedne, odlet do Istanbulu, prílet o 15.55 hod.
Transfer do hotela, ubytovanie. Návšteva podzemnej
cisterny Yerebatan Saray, najväčšia v meste, slúžila
ako zásobáreň vody. Veľký bazár, jedinečný svojho
druhu, postavený v roku 1461, kde si v centre tureckých
obchodníkov
vychutnáte čaro obchodovania a
zjednávania cien. Ubytovanie, večera.
2. deň: po raňajkách najznámejšie pamiatky mesta,
Istanbul, ako je námestie Hippodrome, čo znamená

Aya Sofia - interiér

Hrad Kala Berat

Kláštor Sv. Nauma

námestie koní. Modrá mešita sultána Ahmeda v starom
meste, ďalej jeden z najväčších skvostov celého Turecka
– Topkapi palác s mnohými pokladmi Osmanskej
ríše. Chrám Božej Múdrosti – Aya Sofia. Podľa
časových možností Zlatý roh – jeden z najkrajších
prístavov na svete, 7 km dlhá zátoka, ktorá oddeľuje
Európu od Ázie, Marmarské more od Čierneho mora.
Fakultatívne plavba loďou po Bosporskom prieplave,
počas ktorej si návštevník vychutná pohľad na európsku
i ázijskú časť mesta. Ubytovanie, večera.
3. deň: po raňajkách odchod do Grécka, prejazd popri
pobreží do hlavného mesta egejskej oblasti. Solún –
Thessaloniki, správne stredisko gréckej Macedónie,
pôsobisko sv. Pavla. Prehliadka historického centra
mesta, archeologický areál, bazilika sv. Dimitrija, patróna
mesta. Ubytovanie.
4. deň: po raňajkách Solún – Thessaloniki. Sv. Cyril a
Metod pochádzali zo Solúnu. Ich otec, menom Lev, mal
vysoké postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič.
Metod bol zrejme najstarší. Narodil sa azda okolo roku
815. Metod bolo jeho rehoľné meno, krstným menom sa
volal možno Michal. Cyril bol najmladším z detí, krstným
menom sa volal Konštantín. Narodil sa asi okolo roku
827. Kostol sv. Cyrila a Metoda. Zastávka v prekrásnej
horskej oblasti v kláštore Veria, kde sa nachádza vzácna
relikvia – lebka sv. Klimenta Slovenského (mirotočivá
hlava). Pokračovanie do Fier kde sú slovenskí misionári
– minoriti, ubytovanie a večera.
5. deň: po raňajkách pokračovanie do Berat
(UNESCO) – „mesto tisícich okien“, kde je takmer
dokonale zachované pôvodné osmanské mesto nad
ktorým sa týči hrad Kala. Tu zomrel sv. Gorazd, žiak
solúnskych bratov. Nádherná katedrála, kde sa nachádza
Onufriho galéria s najunikátnejšími ikonami (napr.
Panna Mária). Odchod do hlavného mesta Albánska
Tirana – Skandenbergovo námestie, hodinová veža,
historické budovy ministerstiev. Koncom októbra 2008

PERU - BOLÍVIA

posvätil tiranský arcibiskup metropolita Mons. Rrok
Mirdita nový saleziánsky chrám Márie Pomocnice,
ktorý vyrástol aj vďaka finančnej pomoci slovenských
veriacich. Odchod do Ohridu, večera, ubytovanie.
6. deň: po raňajkách prehliadka Ohridu v
Macedónsku. Starobylé mesto leží na hraniciach s
Albánskom a Gréckom. Jeho história je úzko spätá
so zakladateľmi slovanskej kultúry sv. Klimentom a sv.
Naumom – nasledovníkmi solúnskych bratov, Chrám
sv. Sofie, návšteva hrobu sv. Klimenta, kostol sv. Teológa.
Plaošnik – archeologické nálezy z ranokresťanskej
baziliky zo 4. storočia, kostoly sv. Klimenta a sv.
Pantalejmona, Sv. Naum – kláštor a hrob sv. Nauma.
Večera, ubytovanie.
7. deň: po raňajkách odchod do Belehradu, zastávka
v hlavnom meste Macedónska - Skopje. Mesto
vyrástlo na križovatke stredovekých obchodných ciest
z Belehradu, Dubrovníku, Konštantínopolu a Solúnu.
Územie patrilo Byzantskej ríši a práve tu sa v albánskej
rodine v roku 1910 narodila Matka Tereza. Dominantou
mesta je najvyšší monumentálny kríž na svete – Kríž
tisícročia. Má výšku 66 m a je viditeľný zo vzdialenosti 30
km. Návšteva pamätníka „Dom Matky Terezy“, ktorý
bol otvorený v roku 2009 a je v ňom múzeum, kaplnka
a v blízkosti socha Matky Terezy. Bola pokrstená v
kostole ako Agnes Gonxha Bojaxhiu . Táto najznámejšia
misionárka na svete v roku 1928 vstúpila do kláštora
Loretských sestier v Dubline / Írsko/. Rehoľné meno
dostala po sv. Terézii z Lisieux. O pár mesiacov ju poslali
do Indie, kde potom pôsobila až do svojej smrti v roku
1997. Presun do Belehradu. Ubytovanie, večera.
8. deň: po raňajkách prehliadka hlavného mesta Srbska
- Belehrad. Vyrástlo na sútoku riek Dunaj a Sáva.
Dominantou mesta je unikátne architektonické dielo
– Chrám sv. Sávu, ktorý je metropolou srbskej cirkvi.
Pevnosť Kalemegdan a panoráma mesta. Odchod na
Slovensko. Príchod vo večerných hodinách.

Doprava: letecky
Termín: 25.8. – 10.9.2015

LIMA-TITICACA-COPACABANA-LA PAZ-MESAČNÉ ÚDOLIE-SALAR DE UYUNI-ISLA INCAHUASI
POTOSI–TIAHUANACO–OSTROVY ISLAS BALLESTAS-UROS-TAQUILE-CUSCO-MACHU PICCHU

V cene je zahrnuté:
• medzinárodné prelety
• sprievodca, duchovný doprovod, miestni, anglicky
hovoriaci sprievodcovia
• 14 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x obed
(v Incahuasi a jazero Titicaca)
• lodné transfery (Puno a ostrovy Islas Ballestas)
• autobusové transfery
• vlak do Machu Pichu
• vstupy uvedené v programe
Katedrála v Lime

V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 490,- €
• taxík do centra Limy cca 25,- USD
platí sa na mieste/
• 3 prelety počas programu: Lima-Juliaca, Sucre-La Paz,
Cusco-Lima cca 390,- €
• bakšišné 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi/
• komplexné cestovné poistenie 45,90 €
Sprievodca: Mons. Ján Majerník

2250 €
Jazero Titicaca
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PROGRAM:
1.   deň: : v poobedňajších hodinách zraz v Bratislave,
transfer na letisko do Viedne, odlet do Limy.
2. deň: prílet do Limy, transfer do hotela, aklimatizácia
a ubytovanie, oddych. V poobedňajších hodinách možnosť navštíviť centrum mesta s našim sprievodcom. (odporúčame taxík). Návšteva kostola zasväteného Svätej
Ružene Limskej, prvá kanonizovaná osoba na juhoamerickom kontinente a stala sa tak jeho hlavnou patrónkou.
Bola známa svojou starostlivosťou o peruánskych Indiánov, ktorí v tej dobe žili na okraji spoločnosti. Huaca
Pucllana – ceremoniálne a administratívne centrum postavené v 14.stor., podľa Inkov označované „ñaupallaqta“
– posvätné mesto. Historické centrum Limy: Paseo de
la República, Plaza San Martin, Plaza Mayor, Úrad vlády,
Bazilika, starobylé uličky a koloniálne domy s balkónmi
v maurskom štýle.
3. deň: transfer na letisko, prelet do Juliaca. Pozdĺž najvyššie položeného jazera na svete Titicaca sa presuniete
do hotela v Puno. Najväčší sladkovodný zdroj v Južnej
Amerike, ktorý Inkovia považovali za posvätný. Verili, že
tu bolo kedysi mesto a ľudia, ktorí v ňom žili boli veľmi
bohatí a ich kráľ si myslel, že sa vyrovná bohom. Za to
ich bohovia potrestali strašnou prietržou mračien, ktorú
prežili iba kňazi modliaci sa na vŕšku, z ktorého je dnes
posvätný ostrov Titicaca (Ostrov slnka).
4. deň: po raňajkách sa presuniete do Copacabany,

Mesačné údolie

Brán Slnka

Islas Ballestas

Kostol v Cusco

Machu Picchu

nachádzajúcej sa 3841 m.n.m. V meste sa nachádza
kostol s čiernou soškou Panny Márie, obraz vyrezaný v
roku 1592 Franciscom Tito Yupanqui – miestny umelec
pochádzajúci z kmeňu Inkov. Energia a mysterióznosť
Jazera Titicaca láka na toto posvätné miesto tisíce veriacich a turistov. Vrch Calvario – horská cestička, ktorá
vedie až k malej hore, na ktorú vystupujú veriaci ako akt
uznania Panny Márie a na znak pokánia, prekrásny výhľad na jazero. Presun do La Paz, ubytovanie.
5. deň: po raňajkách prehliadka mesta La Paz a Mesačného Údolia. Navštívite známy čarodejnícky trh
Mercado de las Brujas, kostol sv. Františka a miestny
trh na ulici Sagarnaga. Prehliadka pokračuje návštevou
námestia Murillo s katedrálou, vládnym palácom a budovou parlamentu. Navštívite známu koloniálnu ulicu
Jaen, s množstvom zaujímavých múzeí, replika semi-subterránskeho kláštora kultúry Tiwanaku, Obrajes,
Calacoto a La Florida. Výlet do Mesačného údolia (Valle
de la Luna), kde budete mať možnosť sa poprechádzať a
zakúpiť si miestnu keramiku.
6. deň: po raňajkách prehliadka soľnej pláne Salar de
Uyuni, ktorá je s rozlohou vyše 10 000 km² najväčšou
soľnou planinou na svete. Je pozostatkom pleistocénneho jazera Balliviaán, na ktorého dne sa nachádzala. Návšteva dediny Colchani a proces ručnej výroby soli.
Návšteva Isla Incahuasi, ktorý sa nachádza uprostred
soľnej pláne, je zároveň najkrajším z ostrovov a vytvára
izolovaný ekosystém. Uvidíte veľké množstvo kaktusov
obrovských rozmerov. Obed alebo obedové balíčky. Pokračujete do obce Coquesa, výstup k vulkánu Tunupa,
kde sú umiestnené múmie – Coquesa. Poobede transfer
do hotela a ubytovanie.
7. deň: po raňajkách transfer z hotela do Potosi. Po ceste zastávka v Pulacayo – historicky priemyselná obec,
kde sa nachádza druhá najväčšia baňa na ťažbu striebra.
Po príchode do Potosi ubytovanie.
8. deň: po raňajkách prehliadka najdôležitejších pamiatok a najzaujímavejších miest mesta, ktoré je zapísané v
zozname UNESCO. Navštívite kostol sv. Lorenza s prekrásnou fasádou, Múzeum Casa de la Mondela, exteriér
veže, zastávka pri oblúku Cobija a trh nachádzajúci sa
v koloniálnej časti mesta. Poobede transfer do Surce a
ubytovanie.
9. deň: po raňajkách prehliadka historického múzea
alebo textilného múzea, Múzea La Recoleta, klášor sv.
Filipa, parku Bolivar a hlavných historických pamiatok.
Pokračujete návštevou komunity Jatun Yampara, jednej
z najstarších kultúr kontinentu, výroba keramiky a textilu. Návšteva Múzea textilu, archeologické, agrikultúrne a
liečiteľské expozície. Miestne stavby a zvyky, akt poďakovania sa Matke Zeme. Presun do Sucre.

AUSTRÁLIA – NOVÝ ZÉLAND

10. deň: po raňajkách odchod na letisko a odlet do La
Paz. Po prílete transfer do hotela a ubytovanie.
11. deň: po raňajkách návšteva archeologickej časti Tiahuanaco (Tiwanaku). Počas obdobia najväčšej slávy
patrilo Tiwanaku k najväčšej oblasti, kolíska Americkej
Civilizácie, nekonečné archeologické debaty...Dostanete
sa k Bráne Kalasasaya, ktorá je od roku 2000 zapísaná
v zozname svetového dedičstva UNESCO, Brána Slnka,
Pyramída Akapana, kláštor Semi - Subterráneo. Múzeum
so starobylými predmetmi a náradím, ktoré dokazujú
aká pokroková táto civilizácia bola. Poobede transfer do
Desaguadero. Po vybavení formalít na hranici presun do
Puno. Po príchode transfer do hotela a ubytovanie.
12. deň: miesto, ktoré doposiaľ nadchlo svojou jedinečnosťou tisíce turistov, je skupina skalných ostrovov
blízko peruánskeho pobrežia - Islas Ballestas. Sú pre
svoju podobnosť so slávnymi Galapágmi nazývané aj
„Galapágy chudobných“. Ráno odchod loďou z prístavu
v Puno, po pol hodine dorazíte na ostrov Uros, kde budete absolvovať hodinovú prehliadku so sprievodcom.
Pokračujete tou istou loďou na ostrov Taquile, kde navštívite mesto, trh, múzeum a obed si môžete vychutnať
v miestnej reštaurácii. Presun loďou do Puno a transfer
do hotela na ubytovanie.
13. deň: presun k autobusovej stanici a transfer do
Cusco. Návšteva Múzea Pukara, kláštora Wiracocha a
Andahuaylillas. Poobede príchod do Cusco, transfer do
hotela, ubytovanie.
14. deň: poobede poldenná prehliadka mesta Cusco.
Návšteva koloniálnej katedrály a pozostatkov kláštora
Qoricancha, odkiaľ sa autobusom presuniete k ruinám
pevnosti Sacsayhuamán, Q´enko, Puka Pukara a Tambomachay, transfer do hotela, ubytovanie.
15. deň: presun k vlakovej stanici a odchod do Machu
Picchu. Transfer do hotela a následne presun autobusom na vrchol, prehliadka archeologickej časti s miestnym sprievodcom. Transfer do hotela, ubytovanie.
16. deň: let do Limy a následne do Európy.
17. deň: prílet v podvečerných hodinách do Viedne a
následne transfer do Bratislavy.

Termín: január 2016

PRIPRAVUJEME, INFORMUJTE SA V CK

Pútnické programy sú spojené s každodennou svätou omšou.
Je plne v kompetencii sprievodcu, kňaza modifikovať tento program podľa
odletových časov a aktuálnych podmienok v danej krajine.
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIEKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH
CESTOVNEJ KANCELÁRIE AWERTRAVEL, s.r.o.
I. Úvodné ustanovenie
Cestovná kancelária AWERTRAVEL s.r.o. (ďalej len CK, alebo Awertravel)
zabezpečuje všetky druhy služieb cestovného ruchu pre domácich a zahraničných
klientov. Služby zabezpečuje priamo alebo sprostredkovaním cez iné cestovné
kancelárie.
II. Vznik zmluvného vzťahu
CK Awertravel vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného
predajného miesta, alebo externých autorizovaných predajcov. Zmluva o zájazde
(Prihláška) medzi Awertravel a objednávateľom vzniká prijatím záväznej prihlášky
na zájazd a uhradením zálohy alebo plnej ceny zájazdu. Jej obsahom je poskytnutie
služby cestovného ruchu v rozsahu a za podmienok uvedených v ponukách
zájazdov a upresnených v podrobných pokynoch pre účastníka zájazdu.
K prihláseniu na zájazd je nutné podať riadne vyplnenú prihlášku na tlačive CK
jednotlivcom, alebo vystavením objednávky organizáciou. Za správnosť údajov
uvedených na prihláške, resp. objednávke zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ
(klient). Za neplnoleté deti podpisuje prihlášku zákonný zástupca. Zmluva o
zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných
záväzkov ostatných osôb uvedených na zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie
svojich vlastných záväzkov. Prevzatie písomnej prihlášky a ďalších potrebných
dokladov odsúhlasí CK potvrdením.
III. Cenové a platobné podmienky
Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi CK a
objednávateľom. Pri podaní prihlášky, resp. objednávky je klient povinný uhradiť
zálohu vo výške 50% z ceny zájazdu. Doplatok do plnej výšky je klient povinný
uhradiť najneskôr 30 dní pred dňom nástupu na zájazd ak nebolo dohodnuté
inak. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zájazdu v stanovenom termíne,
môže CK od zmluvy odstúpiť a objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu
podľa článku VII. Všeobecných podmienok. Ceny zájazdov sú kalkulované ku
dňu 25.11.2014. CK si vyhradzuje právo upraviť cenu zájazdu a dopravy v prípade
závažných okolností (zmeny kurzu EUR voči USD o viac ako 5%, ďalej výrazných
zmien cien leteckej a autokarovej dopravy viac ako o 5%), Túto zmenu je povinná
CK oznámiť klientovi najneskôr 21 dní pred nástupom na zájazd.
IV. Cestovné doklady
Každý účastník zahraničného zájazdu musí mať vlastný platný cestovný doklad.
Platnosť minimálne 6 mesiacov od termínu ukončenia zájazdu do štátov s vízovou
povinnosťou. Deti nad 5 rokov, ktoré sa zúčastnia na zájazde spolu s rodičmi musia
mať svoj vlastný pas. Je povinnosťou zákazníka preveriť si pred cestou, či jeho
cestovný doklad spĺňa všetky náležitosti, ktoré vyžaduje štát, do ktorého cestuje.
V. Práva a povinnosti Awertravel
K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v článku VI. sa vzťahujú im
zodpovedajúce práva a povinnosti Awertravel.
1. Awertravel je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne,
pravdivo a úplne informovať klienta o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej
známe a ktoré môžu mať vplyv na jeho rozhodnutie o kúpu zájazdu.
2. Awertravel je povinná mať uzatvorenú zmluvu poistenia zájazdu
pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.
3. Awertravel je povinná odovzdať objednávateľovi Garančný list, ktorý
obsahuje číslo zmluvy, názov poisťovne a ďalšie potrebné údaje, Garančný list
je súčasťou Všeobecných podmienok na rok 2015.
4. Awertravel je povinná najneskôr 8 dní pred začatím zájazdu poskytnúť
objednávateľovi písomne podrobné „Pokyny na cestu“ (miesto zrazu,
ubytovania, kontaktnú osobu – telefónne číslo, na koho sa môže v prípade
potreby i reklamácie obrátiť atď.)
5. Awertravel má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu – viď článok III.
VI. Práva a povinnosti objednávateľa
a/ K základným právam objednávateľa patrí:
1. Právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
2. Právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach
ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
3. Právo byť v zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami
v zmluvne dohodnutých službách.
4. Právo kedykoľvek pred začiatkom služieb odstúpiť od zmluvy v
súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok.
5. Právo na reklamáciu v súlade s článkom X. týchto Všeobecných podmienok.
6. Právo obdržať najneskôr 8 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné
informácie.
7. Právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že sa na miesto neho
zúčastní iná osoba. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť bez poplatku
v lehote 45 dní pred začiatkom zájazdu. V dobe kratšej je objednávateľ
povinný zaplatiť všetky poplatky, ktoré touto zmenou nastanú (napr. poplatok
za zmenu mena na letenke a pod.)
b/ K základným povinnostiam objednávateľa patrí:
1. Poskytnúť CK nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne
zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť
požadované údaje, vrátane akýchkoľvek zmien. Napr. meno a priezvisko musí
súhlasiť s údajmi v cestovnom doklade. Nie je prípustná zdrobnenina
mena. Ak objednávateľ poskytne nesprávne údaje a napr. letecká spoločnosť
pri odbavení na letisku túto chybu neakceptuje, CK v takom prípade nenesie
zodpovednosť.
2. Pozorne prečítať pokyny na cestu a je povinný sa týmito pokynmi
riadiť. Pokiaľ by účastník zájazdu svojim správaním ohrozoval, alebo narúšal
priebeh zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, môže
byť vylúčený z účasti na zájazde, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu
nevyužitých služieb.
3. Nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, títo si musia sami overiť a
zabezpečiť tranzitní resp. vstupné víza na cestu a pobyt.
4. Zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných
podmienok.
5. Zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka,
obdobne u osôb, ktorých si to vyžaduje zdravotný stav.
6. Mať u seba platný cestovný doklad (doba platnosti podľa pokynov z CK).
Dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady,
ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu.
7. Splniť očkovacie príp. iné zdravotné formality pri cestách do krajín, ktoré

sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi, alebo predpismi
daného štátu.

8. Riadiť sa pokynmi sprievodcu, alebo iného určeného zástupcu CK

Awertravel.
9. Počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, alebo majetku
ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb, alebo CK Awertravel.
c/ K povinnostiam objednávateľov skupinových zájazdov, ktorí sú účastníkmi
zmluvného vzťahu ďalej patrí:
1. Zoznámiť všetkých účastníkov zájazdu s týmito Všeobecnými
podmienkami, rozsahom dohodnutých služieb, prípadne zmluvne
dohodnutými zmenami v službách.
1. Odovzdať CK bezchybný zoznam účastníkov zájazdu s požadovanými
údajmi.
VII. Odstúpenie od zmluvy, zmluvná pokuta
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Ak nie je
dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností Awertravel, ktoré sú určené
zmluvou, alebo ak Awertravel odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností
objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť Awertravelu zmluvné pokuty z
vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu nasledovne:
a/ zájazdy na pravidelných linkách leteckých spoločností
• do 45 dní pred začiatkom odletu 100,- EUR/osoba
• od 44 do 30 dní pred dňom odletu 30 % ceny zájazdu
• od 29 do 20 dní pred dňom odletu 50 % ceny zájazdu
• od 19 do 10 dní pred dňom odletu 80 % ceny zájazdu
• v dobe kratšej ako 10 dní pred dňom odletu 100% ceny zájazdu
b/ ostatné zájazdy
• do 45 dní pred začiatkom zájazdu 35,- EUR/osoba
• od 44 do 30 dní pred začiatkom zájazdu 30 % ceny zájazdu
• od 29 do 20 dní pred začiatkom zájazdu 50 % ceny zájazdu
• od 19 do 10 dní pred začiatkom zájazdu 80 % ceny zájazdu
• v dobe kratšej ako 10 dní pred začiatkom zájazdu, alebo pri nenastúpení na
zájazd 100% ceny zájazdu
Zrušenie zmluvy alebo objednávky na zájazd je objednávateľ povinný urobiť
písomne. Pri odoslaní písomného storna zájazdu poštou je pre stanovenie
stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum odoslania, pri osobnom odovzdaní
dátum uvedený na stornovacom liste.
VIII. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu
1. Ak je Awetravel nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú
podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy.
Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo
od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút.
2. Awertravel má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom
zmluvného vzťahu medzi CK a objednávateľom, ak do 15 dní pred
jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov,
alebo v iných prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu je pre Awertravel
ekonomicky neúnosné.
3. Awertravel si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí,
ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia,
alebo v dôsledku nepredvídateľných a neobvyklých udalostí.
IX.  Poistenie
CK sprostredkuje objednávateľovi cestovné poistenie poisťovne Union. Presné
znenie poistnej zmluvy a alternatívy poistenia sú k dispozícii v CK. Poistný vzťah
vzniká priamo medzi poisťovacou spoločnosťou a účastníkom zájazdu.
X. Reklamácia služieb
CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej
zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní
dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní
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právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa
služby, alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva
je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom resp. delegátom
cestovnej kancelárie. Ak nesplní CK povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo
zo zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK
bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v
prípade, že sa zájazd neuskutoční, odo dňa, kedy sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy,
inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ
predloží písomný záznam urobený v spolupráci so zástupcom resp. delegátom
cestovnej kancelárie, alebo dodávateľom služieb. Tento záznam je súčasťou
reklamácie. Awertravel je povinná na všetky reklamácie odpovedať písomnou
formou, a to najneskôr do 30 dní po obdržaní reklamácie.
XI. Zodpovednosť počas zájazdu
Účastník, ktorý na zájazde poruší zákonné predpisy príslušného štátu, nerešpektuje
program zájazdu, odmieta sa riadiť pokynmi sprievodcu, môže byť vylúčený z
pokračovania zájazdu a vrátený na vlastné náklady späť, pričom stráca akýkoľvek
nárok na náhradu za nevyužité služby
XII.  Zdravotné záležitosti, škody
Každý zákazník cestuje s vedomím svojho zdravotného stavu a s vedomím úhrady
nákladov za lekárske služby a liečenia v zahraničí. Zákazník je povinný nahradiť
škodu, ktorú spôsobil v priebehu dopravy a pobytu v dopravnom prostriedku a
v ubytovacom zariadení. V prípade, že cestujúci v priebehu zájazdu stratí, alebo
sú mu odcudzené doklady, je povinný si pre spiatočnú cestu zabezpečiť nové
(náhradné) doklady sám a na svoje náklady. Zákazník sa môže v tomto prípade
obrátiť na sprievodcu so žiadosťou o pomoc pri získaní nových, alebo náhradných
dokladov pre spiatočnú cestu.
XIII. Zvláštne služby
Zvláštne služby nie sú súčasťou ceny zájazdu. Tieto služby platí zákazník zvlášť
(jednolôžková izba, zvláštna strava, zabezpečenie víz, zabezpečenie dopravy do
miesta odletu, ubytovanie pred odletom v mieste odletu a pod.). Zákazník môže
svoje požiadavky uviesť pri podaní prihlášky a tieto zaplatiť súčasne pri úhrade
zálohy, alebo doplatku ceny zájazdu. Ak sa na pútnický zájazd prihlási jednotlivec,
môže si priplatiť jednolôžkovú izbu. CK Vás môže doubytovať s inou ženou, alebo
mužom, podľa veku a pohlavia, ale iba ak je prihlásených na ten konkrétny zájazd
viacej jednotlivcov. V opačnom prípade je tento príplatok povinný.
XIV. Ochrana osobných údajov
Naša spoločnosť zhromažďuje a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje z
dôvodu organizačného zabezpečenia zájazdu a marketingovej činnosti v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a nie sú poskytované žiadnej
tretej strane. V prípade záujmu o vyradenie z našej databázy máte právo o to písomne
požiadať. Vaše želanie budeme samozrejme, rešpektovať. Objednávateľ potvrdzuje
svojim podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu svoj súhlas s tým, aby Awertravel
spracovávala jeho osobné údaje uvedené v zmluve. Objednávateľ zároveň
prehlasuje, že je splnomocnený podpisom zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie
osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Poskytované osobné údaje
môžu byť sprístupnené iba zamestnancom Awertravel a ďalej osobám, ktoré sú
oprávnené služby zabezpečované Awertravel ponúkať a poskytovať.
XV. Záverečné ustanovenie
Všeobecné a záručné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých jej zájazdoch a
sú súčasťou zmluvy. Tieto podmienky sú spracované v zmysle Zákona o zájazdoch,
podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr č. 281/2001
Z.z. v znení zákona 186/2006 Z.z. a v zmysle zmeny a doplnení Občianskeho
zákoníka v znení neskorších predpisov. V ostatnom platia v plnom rozsahu
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
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