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MACEDÓNSKO – ALBÁNSKO
OHRID - BERAT
1150 rokov od smrti vierozvestca Cyrila a založenia 1. diecézy na území Veľkomoravskej ríše

Putovanie k hrobom štyroch zo siedmych svätých sedmopočetníkov:
sv. Nauma, sv. Klimenta, sv. Gorazda a sv. Angelára
V cene je zahrnuté:
• lux bus
• 3x ubytovanie s polpenziou
• pútnický dom pri rímskokatolíckom kostole Ohrid,
v centre mesta
• duchovný doprovod, sprievodca

Kostol svätého Jána

V cene nie je zahrnuté:
• vstupy
• príplatok za sedadlo v prednej časti autobusu 15,-€
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 6,48 €
• aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 12,- €

150 €

Berat

Program zájazdu:
1.deň: podvečer odchod zo Slovenska, nočná jazda cez
Maďarsko a Srbsko do Macedónska.
2. deň: ráno príchod do hlavného mesta 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,

RÍM - PUTOVANIE K HROBU
SVÄTÉHO CYRILA

1150 rokov od smrti vierozvestca Cyrila a založenia 1. diecézy na území Veľkomoravskej ríše
Pre farnosti, rehoľné spoločenstvá a cirkevné školy .

V cene je zahrnuté:
• doprava lux bus
• 2 x ubytovanie s raňajkami v bungalovoch /mobilných
domčekoch/. V každom sú dve spálne: v jednej spálni
je dvojlôžková izba s prístelkou a v ďalšej sa nachádza
manželská posteľ. Každá izba má vlastnú kúpeľňu.
V areáli je nová wifi zóna, reštaurácia, bar, pizzeria,
dostupné autobusom a metrom
• duchovný doprovod , sprievodca

Bazilika sv. Petra

V cene nie je zahrnuté:
• mestská taxa – platí sa na mieste
• večera 2 x 10,- €
• cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €,
celodenný 7 €
• fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /17,-€,
s potvrdením biskupského úradu 8,- €/
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 5,40 €
• aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 10,- €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
• príplatok za odchod Stredné Slovensko 15,- €
a Východné Slovensko 20,- €
• audiosprievodca 1,50 €/osoba/deň

135 €
Fontána di Trevi

Program zájazdu:
1.deň: odchod z Slovenska, nočná jazda do Ríma cez
Rakúsko a severné Taliansko.
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Doprava: lux bus
Termín: 18.03. – 23.03.2019
Pre farnosti, rehoľné spoločenstvá a
cirkevné školy v termínoch február,
marec podľa výberu.

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 starobylého mesta Ohrid, ktoré leží na hraniciach s
Albánskom a Gréckom. Večera, ubytovanie, oddych.
3. deň: po raňajkách odchod do Albánska, návšteva
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. Podľa tradície sú jeho ostatky uložené
v nádhernom katedrálnom chráme v Berate, spolu s
ostatkami sv. Angelára. Pri chráme sa nachádza Onufriho
galéria s najunikátnejšími ikonami (napr. Panna Mária).
Návrat do Ohridu, večera, ubytovanie.
4. deň: po raňajkách presun pri pobreží Ohridského
jazera do Sv. Nauma – kláštor a hrob sv. Nauma. Návrat
do Ohridu, prehliadka mesta. Jeho história je úzko spätá
so zakladateľmi slovanskej kultúry sv. Klimentom a sv.
Naumom – nasledovníkmi solúnskych bratov, Plaošnik
– archeologické nálezy z ranokresťanskej Baziliky zo 4.
storočia, kostoly sv. Klimenta a sv. Pantalejmona, návšteva
hrobu sv. Klimenta, kostol sv. Teológa. Večera, ubytovanie.
5. deň: po raňajkách pokračovanie v prehliadke
historického centra Ohridu, kostol sv. Cyrila, sv. Metoda
a sv. Benedikta, chrám sv. Sofie, Samuelova pevnosť, pešia
zóna so sochami sv. Cyrila a sv. Metoda, osobné voľno,
prípadne návšteva múzea. Popoludní odchod na Slovensko
6.deň: ráno príchod na Slovensko.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lux bus
Termín: 03.02. – 07.02.2019
10.02. – 14.02.2019
17.02. – 21.02.2019
24.02. – 28.02.2019
2. deň: ráno príchod do Ríma, návšteva Baziliky sv. Pavla za
hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom, presun do
historického centra. 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.
Prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo
pápežov. Možnosť modlitby na Svätých schodoch, ktoré
dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. Osobné
voľno, večera, ubytovanie.
3. deň: po raňajkách návšteva Baziliky sv. Klementa, kde je
pochovaný sv. Cyril, svätá omša (k hrobu sa platí vstupné.)
Antické pamiatky – Koloseum, Forum Romanum,
Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia. Presun do
Vatikánu. Fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí
so Sixtínskou kaplnkou, Bazilika sv. Petra vo Vatikáne,
hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII, osobné modlitby.
Možnosť výstupu na kupolu. Večera, ubytovanie.
4. deň: po raňajkách všeobecná audiencia so Svätým
Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Pokračovanie
v prehliadke centra Ríma s antickými aj kresťanskými
pamiatkami, Panteon, Bazilika sv. Petra v okovách, kde
je známa socha Mojžiša od Michelangela, najznámejšie
rímske námestia a fontány vrátane najväčšej Fontany Di
Trevi. Následne odchod nočnou jazdou na Slovensko.
5. deň: príchod v doobedňajších hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

LORETO – SAN GIOVANNI
ROTONDO – PIETRELCINA - ASSISI

Doprava: lux bus
Termín: 16.03. – 21.03.2019

Navštívime miesta, kde sa Páter Pio narodil aj kde pôsobil a zomrel

„Počas môjho života som uprednostnil San Giovanni Rotondo. Po
mojej smrti bude mať moju priazeň Pietrelcina“
V cene je zahrnuté:
• doprava lux bus
• 3 x hotelové ubytovanie s raňajkami ***/**
• duchovný doprovod , sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• mestská taxa – platí sa na mieste
• 3 x večera spolu 30,- €
• miestna doprava v San Giovanni Rotondo
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 6,48 €
• aj poistenie storna zájazdu, krytie do výšky 80 % storno
poplatku 12,- €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €, vstupy
Bazilika Svätého Františka

Assisi

165 €
Program zájazdu:
1.deň: podvečer odchod zo Slovenska. Nočná jazda cez
Rakúsko a severné Taliansko.
2. deň: príchod do významného pútnického miesta Loreto.
V Bazilike P. Márie Loretskej sa nachádza dom Svätej rodiny v
ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete.
Keď v roku 1263 Svätá zem definitívne padla do rúk islamu,
dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa legendy však príbytok
Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený anjelmi
cez hory a more, najprv do Dalmácie. 10. mája 1291 postavili
dom na zem v Trsatu nad Rjekou. V noci na 12. decembra
dom zmizol a anjeli ho premiestnili na pobrežie Jadranského
mora do oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo 7.

VEĽKÁ NOC V RÍME

septembra 1295 do Loreta. Náboženský program, slovenská
svätá omša, osobné modlitby. Večera, ubytovanie
3.deň: po raňajkách odchod do San Giovanni Rotondo,
kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968.
V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal
dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov. Hoci sa páter
Pio snažil svoje stigmy skrývať, chýr o nich sa rozniesol a do
San Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy veriacich, aby
sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch
čakali uňho na spoveď. Prehliadka areálu, hrob a múzeum
Pátra Pia, krížová cesta, ubytovanie. Po večeri individuálne
možnosť účasti na modlitbe ruženca v starej Bazilike
4.deň: po raňajkách presun do rodiska Pátra Pia mestečka Pietrelcina. Návšteva múzea a kostola vo
Františkánskom konvente, farský kostol. Prehliadka
rodného domu a kostola sv. Anny, kde bol 26 mája 1887
pokrstený, 27 septembra 1899 tu pristúpil k prvému sv.
prijímaniu a neskôr birmovaný. Tu mal viaceré mystické
zážitky, tiež zjavenie Panny Márie a Anjelov strážnych.
Popoludní presun do Assisi, večera, ubytovanie.
5.deň: Po raňajkách 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. Je to jedno
z najznámejších pútnických miest v Taliansku, zapísané na
zozname UNESCO. Návšteva Baziliky sv. Františka, ktorá
je vybudovaná nad hrobom svätca. Kostol Santa Chiara,
pod hlavným oltárom je otvorený hrob sv. Kláry. Kostol
San Rufino, od ktorého možno vystúpiť k pevnosti Rocca
Maggiore.(Povinná 9 hodinová prestávka pred odchodom).
Následne odchod nočnou jazdou na Slovensko.
6. deň: príchod v doobedňajších hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lux bus
Termín: 17.04. – 22.04.2019

s pápežom Františkom

V cene je zahrnuté:
• doprava lux bus
• 3 x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli pri stanici metra
• duchovný doprovod , sprievodca

Pamätník Viktora Emanuela II.

V cene nie je zahrnuté:
• mestská taxa v Ríme – platí sa na mieste, 3 x večera spolu 30,- €
• lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €, celodenný 7 €
• fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /17 €,
s potvrdením biskupského úradu 8,- €/
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 6,48 €
• aj poistenie storna zájazdu poistné krytie do výšky 80 %
storno poplatku 12,-- €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
• audiosprievodca 1,50,- €/osoba/deň

175 €

Forum Romanum

Program zájazdu:
1.deň: Odchod z Bratislavy, jazda cez Rakúsko do Talianska
2. deň: Zelený štvrtok: ráno príchod do Ríma. Presun do
historického centra, na Námestí svätého Petra účasť na Liturgii
Zeleného štvrtka, Missa Chrismatis (svätá omša svätenia
olejov), ktorá sa koná o 09.30 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne
(vstup do Baziliky iba pre pozvaných). Popoludní antické
pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum,
Kapitol, Piazza Venezia. Bazilika sv. Klementa s relikviami sv.
Cyrila, možnosť modlitby na Svätých schodoch, ktoré dala
previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. O 17.30 sv. omša
na pamiatku Poslednej večere v Lateránskej Bazilike, kde
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bolo prvé sídlo pápežov. Večera, ubytovanie.
3. deň: Veľký piatok: po raňajkách návšteva Baziliky sv.
Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom,
pokračovanie v prehliadke centra Ríma s antickými aj
kresťanskými pamiatkami, Bazilika sv. Petra v okovách,
kde je známa socha Mojžiša od Michelangela, najznámejšia
rímska Fontana Di Trevi... Účasť na liturgii Veľkého piatku
o 15.00 v Bazilike svätého kríža v Jeruzaleme, ktorá uchováva
vzácne relikvie - drevo z kríža Pána Ježiša, 2 tŕne z tŕňovej
koruny a klinec. Bazilika bola súčasťou pútnickej cesty
už v časoch sv. Filipa Neri, keď pútnici peši navštevovali 7
hlavných rímskych Bazilík. Večera. O 21.15 v Koloseu
Krížová cesta, ktorú vedie Svätý Otec. Ubytovanie.
4.deň: Biela sobota: po raňajkách presun do Vatikánu.
Námestie sv. Petra, vstup do Baziliky sv. Petra, hrob sv.
Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII, osobné modlitby. Po večeri
účasť na Veľkonočnej vigílii v Pápežskom slovenskom
kolégiu sv. Cyrila a Metoda.
5. deň: Veľkonočná nedeľa: po raňajkách presun do
Vatikánu. Účasť na Veľkonočnej sv. omši so Svätým Otcom.
Pokračovanie v náboženskom programe, návšteva Baziliky
Santa Maria Maggiore. Bazilika je 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
centra Ríma s najznámejšími námestiami a fontánami.
Následne odchod nočnou jazdou na Slovensko
6. deň: príchod v doobedňajších hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 05.05.-09.05.2019

LETECKY RÍM - POMPEJE
AMALFI - MONTE CASINO
POMPEJE - Mesto plné záhad ! Také sú slávne Pompeje pod
mohutným Vezuvom neďaleko od talianskeho Neapola. AMALFI
- perla Kampanie a Neapolskejo zálivu, hrob a katedrála sv.
Ondreja. Monte Casino - Kláštor považovaný za jedno z hlavných
duchovných centier stredoveku. V roku 529 ho založil Benedikt z
Nursie

Bazilika sv. Petra - Vatikán

V cene je zahrnuté:
letenka Viedeň - Rím, Rím - Viedeň
doprava lux bus
4 x ubytovanie s raňajkami (2 x vo Vesuvian Institute
Castellammare di Stabia, 2 x ubytovanie v hoteli **** v Ríme)
• batožina do lietadla 10 kg
• duchovný doprovod, sprievodca

•
•
•

V cene nie je zahrnuté:
servisné poplatky 125,- €
1 x večera vo Vesuvian Institute + 2 x večera v Ríme, spolu 30,- €
mestská taxa – platí sa na mieste
lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 € celodenný 7 €
fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /17,-€
s potvrdením biskupského úradu 8,- €/, vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
• transfer na /z letisko Viedeň 15,- €
• audiosprievodca 1,50,- €/osoba/deň
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 5,40 €
• aj poistenie storna zájazdu, krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 10,- €

•
•
•
•
•
Fontána di Trevi

390 €

Koloseum

Amalfi - Katedrála sv.Ondreja

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave okolo obeda,
transfer na letisko Viedeň, odlet do Ríma. Po prílete
presun autobusom do historického mesta Castellammare
di Stabia v Neapolskom zálive. Vďaka nádhernej polohe,
termálnym prameňom a bohatej histórii je celoročne
magnetom pre turistov. Ubytovanie, osobné voľno.
2. deň: po raňajkách odchod do Pompejí, prehliadka
antického mesta zasypaného popolom v r. 79 n. l. po výbuchu
Vezuvu, prehliadka jedinečného archeologického areálu
zapísaného na zozname svetového dedičstva UNESCO
(napr. Venušin, Jupiterov či Apolónov chrám, Stabijské kúpele,
Veľké a Malé divadlo, preslávené fresky v dome s pozlátenými
Amorčekmi, dom Vettiov, Faunov dom, dom gitaristu alebo
tragického básnika či fresky v budove Lupanare). Popoludní
návšteva mesta Amalfi, o 16.00 hod. slovenská sv. omša v
Katedrále sv. Ondreja, ktorá dominuje celému mestu a kde

sú uložené pozostatky sv. Ondreja. Amalfi bolo kedysi
veľkomesto, kde žilo takmer sedemdesiattisíc obyvateľov.
Dnes ani nie desatina. Väčšinu mesta pochovalo zemetrasenie
v 14. storočí, svah sa zrútil do mora. Veľkou atrakciou mesta
je nesporne príroda. Romantické a krásne skaly, kopce i hory,
pobrežie s mnohými útesmi a prekrásnymi plážami, čisté
more sú prednosťou celého kraja. Návrat do Castellammare
di Stabia, večera, ubytovanie.
3. deň: po raňajkách odchod do Ríma. Cestou zastávka
Monte Cassino - vrch v Kampánii (výška 520 m),
nachádzajúci sa asi 130 km južne od Ríma, na ktorom v
roku 529 n.l. založil sv. Benedikt z Nursie prvé benediktínske
Opátstvo Montecassino. Kláštor Montecassino ( Monte
Cassino, lat. Abbatia Territorialis Montis Cassini) je
materským kláštorom (lat. Archicoenobium Montis
Cassini, Monte Casino je vrch vyššie od mesta Cassino)
Benediktínov v provincii Frosinone v Taliansku. Kláštorný
komplex leží na 516 m vysokom vrchu, bol najvýznamnejším
duchovným centrom v stredoveku, veľkí teológovia (Petrus
Diaconus), historici, lekári, exegéti a matematici (Pandulf)
mali mimoriadny vedecký význam. Kláštor Monte Cassino
sa preslávil najmä ako nedobytná pevnosť Nemcov v druhej
svetovej vojne, ktorú nakoniec dobili Poliaci. Tí tam majú
krásny a dôstojný cintorín. Po príchode do Ríma presun
metrom do Vatikánu, fakultatívne návšteva Vatikánskych
múzeí, prípadne výstup na kupolu. Prehliadka Baziliky sv.
Petra, osobné modlitby pri hrobe sv. Jána Pavla II. a sv. Jána
XXIII. Prehliadka centra Ríma s antickými aj kresťanskými
pamiatkami. Presun na hotel, večera, ubytovanie.
4. deň: po raňajkách Všeobecná audiencia so Svätým
Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Následne
presun do Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej
nad svätcovým hrobom. Pokračovanie v náboženskom
programe, návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika
je 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, Kapitol, Piazza Venezia, tiež
svetoznáma Fontana di Trevi. Večera, ubytovanie.
5. deň: po raňajkách návšteva Lateránskej Baziliky, kde bolo
prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých schodoch,
ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma.
V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv.
Cyrila. Osobné voľno, asi o 14.00 hod. odchod na letisko,
odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

RÍM
TRIDENT - ALTÖTTING

Doprava: lietadlo - lux bus
Termín: 07.05.-10.05.2019

bez nočných prejazdov

V cene je zahrnuté:
letenka Viedeň - Rím
doprava lux bus
3 x ubytovanie s raňajkami, 2 x večera (2 x hotel ****
v Ríme, 1 x hotel** v Trente)
• duchovný doprovod, sprievodca

•
•
•

Koloseum

V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 90,- €
• mestská taxa – platí sa na mieste
• lístky na metro /1 lístok 100 min./1,50 €, celodenný 7 €
• fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /17,-€,
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•
•
•
•
•

s potvrdením biskupského úradu 8,- €/
vstupy, sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
transfer na letisko Viedeň 8,-€
poistenie liečebných nákladov v zahraničí 4,32 €
aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 8,- €
audiosprievodca 1,50 €/osoba/deň

290 €

Bazilika sv. Petra

Altötting

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave o 08.30 hod.,
transfer na letisko Viedeň, odlet do Ríma. Po príchode
do Ríma presun metrom do Vatikánu, fakultatívne
návšteva Vatikánskych múzeí, prípadne výstup na
kupolu. Prehliadka Baziliky sv. Petra, osobné modlitby
pri hrobe sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII. Prehliadka
centra Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami.
Presun na hotel, večera, ubytovanie.
2. deň: po raňajkách Všeobecná audiencia so Svätým
Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Následne
presun do Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej
nad svätcovým hrobom. Pokračovanie v náboženskom
programe, návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore.
Bazilika je 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, Kapitol, Piazza Venezia, tiež svetoznáma
Fontana di Trevi. Večera, ubytovanie.
3. deň: po raňajkách návšteva Lateránskej Baziliky, kde
bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých
schodoch, ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema
do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa
s relikviami sv. Cyrila. Osobné voľno, asi o 16.00 hod.
odchod na ubytovanie v oblasti Trento / Trident/

RÍM
SAN GIOVANNI ROTONDO - BARI

v severnom Taliansku. Mesto Trento je hlavným
mestom rovnomennej provincie, známe v minulosti
ako arcibiskupské sídlo, miesto konania Tridentského
koncilu, ktorým začalo veľké protireformačné hnutie.
V rokoch 1814-18 patril Trident pod RakúskoUhorsko, ale mierovou dohodou v Saint Germain bol
pripojený k Taliansku. Ubytovanie
4.deň: po raňajkách prehliadka historického mesta
Trident, katedrála sv. Vigilia z 11.-12.stor., kde zasadal
slávny Tridentský koncil. Interiér je vyzdobený
freskami, sú tu uložené pozostatky viacerých biskupov.
Pred Bazilikou stojí Neptúnova fontána z roku 1768, v
blízkosti je aj renesančný kostol Santa Maria Maggiore
z r. 1520 - 23, miesto konania Tridentského koncilu.
Na vznešených palácoch sa čiastočne zachovali fresky.
Odchod do bavorskej národnej svätyne v Altötting.
Leží v malebnom horskom prostredí. Už viac ako
1250 rokov je duchovným centrom bavorčanov a
vyše 500 rokov najvýznamnejšie mariánske pútnické
miesto v Nemecku. Pre viac ako milión pútnikov a
návštevníkov ročne je cieľom „Čierna Matka Božia Schwarze Müttergottes“ v osemuholníkovej kaplnke
Božej milosti (Gnadenkapelle). Od mája do októbra
sa tu konajú každoročne veľké púte a slávnostné
bohoslužby. Presun cez územie severného Rakúska do
Bratislavy s príchodom vo večerných hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 06.05.-10.05.2019

Košická arcidiecézna púť letecky s pánom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

V cene je zahrnuté:
letenka Budapešť – Bari (priamo, alebo cez Rím),
Rím - Budapešť
• servisné poplatky
• doprava lux bus
• 4 x ubytovanie s polpenziou ***/****
• príručná batožina 10 kg, odbavovaná batožina 10 kg,
• duchovný doprovod, sprievodca

•

Kostol Santa Maria delle Grazie

V cene nie je zahrnuté:
• mestská taxa – platí sa na mieste
• cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €,
celodenný 7 €
• fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /17,-€,
s potvrdením biskupského úradu 8,- €/
• transfer na /z letisko Budapešť 25,-€
• vstupy				
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 5,40 €
• aj poistenie storna zájazdu, poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 10,- €
• audiosprievodca 1,50 €/osoba/deň

515 €

Rím

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Košiciach, transfer na
letisko do Budapešti, odlet do Bari. Po prílete presun
do centra, zastávka v Bazilike sv. Mikuláša, ktorá je
skutočným skvostom a aj preto do nej smeruje mnoho
pútnikov. V krypte pod Bazilikou sú pochované
pozostatky sv. Mikuláša. Presun do San Giovanni
Rotondo, kde žil páter Pio od roku 1916 až do svojej
smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe
20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na
svojom tele 50 rokov. Hoci sa páter Pio snažil svoje
stigmy skrývať, chýr o nich sa rozniesol a do San
Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy veriacich,
aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých
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radoch čakali uňho na spoveď. Ubytovanie. Po večeri
individuálne možnosť účasti na modlitbe ruženca v
starej Bazilike o 20.30 hod.
2. deň: po raňajkách náboženský program v San
Giovanni Rotondo. Prehliadka areálu, navštívite
miesta spojené so životom a pôsobením sv. pátra Pia
(prehliadka Bazilík Santa Maria delle Grazie , nová
Bazilika sv. Pia), hrob a múzeum, spoločná slovenská
krížová cesta. Asi o 16 hod. odchod do Ríma, večera,
ubytovanie.
3. deň: po raňajkách Všeobecná audiencia so
Svätým Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.
Fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí, prípadne
výstup na kupolu. Prehliadka Baziliky sv. Petra, osobné
modlitby pri hrobe sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII.
Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika je
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 centra
Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami. Presun
na hotel, večera, ubytovanie.
4. deň: po raňajkách návšteva Lateránskej Baziliky, kde
bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých
schodoch, ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema
do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa
s relikviami sv. Cyrila. Pokračovanie v náboženskom
programe, Antické pamiatky – Koloseum, Forum
Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia,
tiež svetoznáma Fontana di Trevi. Presun do Baziliky
sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým
hrobom. Večera, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách odchod na letisko, odlet do
Budapešti a následne transfer do Košíc.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

RÍM - SAN GIOVANNI ROTONDO
SZOMBATHELY - LORETO

Doprava: lux bus
Termín: 04.05.-10.05.2019

Košická arcidiecézna púť autobusom s pánom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

V cene je zahrnuté:
• doprava lux bus
• 5 x ubytovanie s polpenziou **/***/****
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• mestská taxa – platí sa na mieste
• lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €, celodenný 7 €
• fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /17,-€,
s potvrdením biskupského úradu 8,- €/, vstupy
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,56 €
• aj poistenie storna zájazdu, poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 14,- €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
• audiosprievodca 1,50 €/osoba/deň
Bazilika Santa Maria Maggiore

Anjelský hrad

Vatikán

395 €
Program zájazdu:
1.deň: odchod z Košíc cca o 9.00 hod. do
Szombathely /historické Savaria/, kde sa narodil
okolo roku 316 sv. Martin, patrón mesta. Historickú
cestu sv. Martina v meste lemujú umelecké diela
Tamása Somogyiho, pripomínajúce jednotlivé epizódy
z jeho života. Prechádza od Kalvárie cez most ponad
rieku Perint ku Katedrále, semináru a Biskupskému
palácu. Pokračuje cez námestie Savaria až do Kostola
sv. Martina. Nápis „HIC NATUS EST S.MARTINUS“
oznamuje: Tu sa narodil sv. Martin. Pred kostolom
je súsošie, pripomínajúce udalosť, keď sv. Martin po
návrate do Savaria pokrstil svoju matku. Cintorín
sv. Martina je jeden z najstarších v Maďarsku, kde sa
pochováva bez prerušenia viac ako 2000 rokov. Tu boli
pochovaní aj prví kresťania. Večera, ubytovanie.
2. deň: skorej ráno odchod do významného
pútnického miesta Loreto. V Bazilike P. Márie
Loretskej sa nachádza dom Svätej rodiny v ktorom
žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete.
Keď v roku 1263 Svätá zem definitívne padla do
rúk islamu, dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa
legendy však príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol
zázračne prenesený anjelmi cez hory a more, najprv do
Dalmácie. 10. mája 1291 postavili dom na zem v Trsatu
nad Rjekou. V noci na 12. decembra dom zmizol a
anjeli ho premiestnili na pobrežie Jadranského mora
do oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo

PÚTNICKÉ POĽSKO
Czestochowa - Licheň - Swinice Warckie - Glogowiec - Plock
Sprievodca: brat Anton Solčiansky

V cene je zahrnuté:
• doprava lux bus
• duchovný doprovod, sprievodca
• 3 x ubytovanie s polpenziou - pútnický dom
V cene nie je zahrnuté:
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 4,32 €
• aj poistenie storna zájazdu: poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 8,- €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
Lagiewniki

-6-

7. septembra 1295 do Loreta. Svätá omša, večera,
ubytovanie.
3.deň: náboženský program v Lorete, slovenská
svätá omša, osobné modlitby. Presun v poobedňajších
hodinách do San Giovanni Rotondo, kde žil páter
Pio od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V
kláštornej kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918
prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov.
Hoci sa páter Pio snažil svoje stigmy skrývať, chýr o
nich sa rozniesol a do San Giovani Rotondo začali
prichádzať zástupy veriacich, aby sa zúčastnili na
Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali
uňho na spoveď. Ubytovanie. Po večeri individuálne
možnosť účasti na modlitbe ruženca v starej Bazilike o
20.30 hod.
4. deň: po raňajkách náboženský program v San
Giovanni Rotondo. Prehliadka areálu, navštívite miesta
spojené so životom a pôsobením sv. pátra Pia (prehliadka
Bazilík Santa Maria delle Grazie, nová Bazilika sv. Pia),
hrob a múzeum, spoločná slovenská krížová cesta. Asi o
16 hod. odchod do Ríma, večera, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách Všeobecná audiencia so
Svätým Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.
Fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí, prípadne
výstup na kupolu. Prehliadka Baziliky sv. Petra, osobné
modlitby pri hrobe sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII.
Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika je
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 centra
Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami. Presun
na hotel, večera, ubytovanie.
6. deň: po raňajkách návšteva Lateránskej Baziliky, kde
bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých
schodoch, ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema
do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa
s relikviami sv. Cyrila. Pokračovanie v náboženskom
programe, Antické pamiatky – Koloseum, Forum
Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia,
tiež svetoznáma Fontana di Trevi. Presun do Baziliky
sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým
hrobom. Odchod nočnou jazdou na Slovensko.
7.deň: príchod do Košíc okolo obeda
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lux bus
Termín: 28.04.-01.05.2019
05.05.-08.05.2019

189 €
Program zájazdu:
1.deň: Odchod zo Slovenska o 12:00 do jedného
z najväčších mariánskych pútnických miest Czestochowej. Toto miesto ročne navštívi viac ako
päť miliónov pútnikov. Po Lurdoch a Fatime je to tretie
najväčšie pútnické mesto v Európe. Dejiny mesta sú
úzko spojené s kláštorom na Jasnej Hore, ktorý nechal

Sankturia Licheň

Katedrála v Plock

v 14. storočí vybudovať knieža Wladislav Opolczyk.
Ten neskôr kláštoru venoval aj zázračný obraz Matky
Božej. Predstavuje Pannu Máriu v stojacej polohe s
Ježiškom v náručí. Mária je čelne obrátená k veriacim
a na tvári má jazvu, ktorú jej podľa legendy spôsobili
husiti, keď rabovali kláštor. Chceli ukradnúť aj obraz,
ale ten tak oťažel, že ho nemohli zdvihnúť, preto aspoň
mečom zaťali do obrazu. Odhaľujú ho iba v určitom
dennom čase a pri rôznych náboženských slávnostiach.
Pôvod ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy.
Podľa legendy patrí medzi 70 ikon, ktoré namaľoval
evanjelista svätý Lukáš. Náboženský program,
ubytovanie, večera. o 21.00 hod. možnosť účasti na
pobožnosti zakrývania /zastierania/ zázračnej ikony
„Apel Jasnogorski“.
2.deň: Ráno Czestochowa o 05.30 hod. možnosť
účasti na pobožnosti Hodinka úcty k Nepoškvrnenému
počatiu Panny Márie v kaplnke Zázračného obrazu
Matky Božej, odkrytie obrazu. Raňajky, náboženský
program, Svätá omša, krížová cesta, osobné modlitby.
Potom odchod do svetoznámeho mariánskeho
Sanktuaria Licheň, ktoré v roku 1999 navštívil
aj sv. Ján Pavol II. Nachádza sa tu maličký obraz s
podobizňou Matky Božej, často nazývanej Bolestná
Kráľovná Poľska. Kult obrazu i úcta preukazovaná
Božej Matke má svoju históriu, siahajúcu do XIX.
storočia, kedy sa Panna Mária zjavila na bojovom poli

ranenému vojakovi. Po dlhých rokoch tento legionár
našiel obraz Panny Márie. Zázračnosť obrazu sa
preslávila najmä v čase epidémie cholery. Sanktuarium
Matky Božej Lichenskej, kde je obraz v súčasnosti
uctievaný, je najväčšie v Poľsku. Náboženský program,
prehliadka Baziliky, neďaleká Golgota s krížovou
cestou, večera, ubytovanie.
3.deň: V skorých ranných hodinách možnosť účasti
na pobožnosti odkrývania obrazu Matky Božej,
osobné modlitby. Po raňajkách presun do mestečka
Swinice Warckie Farský kostol sv. Kazimíra, kde
bola sv. Faustina pokrstená, svätá omša. GŁogowiec
– rodisko sestry Faustiny, zachoval sa rodný dom,
v ktorom je expozícia. Odchod do biskupského
sídla Plock. Kláštor v Plocku bol prvým miestom
zjavenia milosrdného Ježiša. Dňa 12. apríla 1931
sama sv. Faustína slávila prvýkrát sviatok Božieho
milosrdenstva v Plocku. Ďalšou pozoruhodnosťou je
Katedrála Panny Márie, spomína sa už v roku 1102 a
zachovalý hrad. Ubytovanie.
4.deň: Plock sv. omša v Sanktuáriu, prehliadka
mesta. Odchod o 11:00 na Slovensko, s prestávkami s
predpokladaným príchodom do Bratislavy asi o 23.00
hod.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lux bus
Termín: 23.06. – 29.06.2019
18.08. – 24.08.2019

MEDJUGORJE
pútnický zájazd spojený s kúpaním na Makarskej riviere

V cene je zahrnuté:
• 4 x ubytovanie dvoj a trojlôžkové izby so sociálnym
zariadením blízko mariánskeho obvodu - penzión
• doprava lux bus
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• polpenzia 4 x 8,- €,
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,56 €
• aj poistenie storna zájazdu, poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 14,- €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

175 €
Socha Panny Márie pred kostolom sv. Jakuba

Program zájazdu:
1.deň: Odchod zo Slovenska cca o 17.00 hod. cez

Kostol sv. Jakuba
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Maďarsko a Chorvátsko s krátkymi občerstvovacími
prestávkami.
2.deň: V ranných hodinách príchod na Makarskú
riviéru, kúpanie v mori. Príchod do Medjugoria
podvečer. Ubytovanie, náboženský program, svätá
omša.
3. deň: Prehliadka mariánskeho obvodu, voľný
program, svätá omša, ubytovanie.
4.deň: Celodenný náboženský program v Medjugori
(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.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

ALTÖTTING - STRASBOURG
TOURS - PARÍŽ A ZÁMKY NA LOIRE

Doprava: lux bus - lietadlo
Termín: 23.04. – 27.04.2019

Chenonceu -Amboise - Clos Lucé - Blois

V cene je zahrnuté:
letenka Paríž - Viedeň
4 x ubytovanie s raňajkami v dvoj a trojlôžkových
izbách so soc. zariadením ***/**
• doprava klimatizovaným autobusom po trase
• duchovný doprovod, sprievodca

•
•

V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 99,- €
• 3 x 10,- € obed alebo večera /FLUNCH
• transfer z letiska Viedeň do Bratislavy 8,- €
• vstupy
• príplatok za sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
• poistene liečebných nákladov v zahraničí 5,40 €
• aj poistenie storno poplatku do výšky 80 %, cena 10,- €

275 €
Paríž - Eiffelova veža

Strasbourg

Program zájazdu:
1.deň: odchod z Bratislavy asi o 11 hod. do bavorskej
národnej svätyne v Altötting. Leží v malebnom
horskom prostredí. Už viac ako 1250 rokov je
duchovným centrom bavorčanov a vyše 500 rokov
najvýznamnejšie mariánske pútnické miesto v
Nemecku. Pre viac ako milión pútnikov a návštevníkov
ročne je cieľom „Čierna Matka Božia - Schwarze
Müttergottes“ v osemuholníkovej kaplnke Božej
milosti (Gnadenkapelle). Od mája do októbra sa tu
konajú každoročne veľké púte a slávnostné bohoslužby.
Presun na ubytovanie v okolí Strassburgu.
2.deň: po raňajkách presun do centra Strasburgu - je
považované za jedno z hlavných miest Európskej únie.
Gotická katedrála Panny Márie s unikátnou architektúrou
patrí medzi najvyššie chrámy na svete. Svätá omša, presun
údolím rieky Loire k romantickému vodnému zámku
Chenonceau, ktorý sa klenie ponad rieku Cher. Je známy
i ako zámok šiestich žien, ktoré ho postupne vlastnili.
Zámok stojí na mieste pôvodného vodného mlyna, ktorý
bol neskôr nahradený zámkom a spojený mostnými
oblúkmi s druhým brehom rieky. Ubytovanie v Tours.
3.deň: po raňajkách návšteva Baziliky sv. Martina

PERLY FRANCÚZSKA
A JUŽNÉHO ŠPANIELSKA

v Tours, pôsobisko a hrob sv. Martina, ktorého
nazývali tiež biskupom chudobných. Po uprázdnení
biskupského stolca si ľudia žiadali, aby sa novým
biskupom stal práve Martin. Napriek zdráhaniu bol
v roku 371 vysvätený za biskupa. Asi 2 km za mestom
dal vystavať drevený kláštor, kde žil v skromnosti a
ústraní aj s asi 80 učeníkmi. Neváhal však napomenúť
aj cisára Valentiana, mal zásluhu na obrátení mnohých
pohanov. Zomrel 08.11.397. Jeho telo pochovali na
cintoríne za mestom Tours. Na tomto mieste teraz stojí
nová Bazilika de St-Martin z 19. stor., ktorá stráži jeho
pozostatky. Z pôvodného chrámu sa zachovala iba
severná a západná veža s hodinami. Po sv. omši presun
do malebného mestečka Amboise ležiaceho na rieke
Loire. Má asi 12 tisíc obyvateľov a nachádzajú sa tu dva
zámky. Zámok Amboise je historicky významnou
budovou vo Francúzsku vôbec a zámok Clos Lucé s
krásnym výhľadom na údolie rieky Loire si pamätá časy,
keď tu niekoľko rokov svojho života strávil aj geniálny
Leonardo da Vinci. Presun do mesta Blois s návštevou
prekrásneho renesančného zámku, ktorý je významný
aj po architektonickej stránke tým, že okolo nádvoria sú
postavené štyri krídla v štyroch rôznych štýloch. Presun
na ubytovanie v okolí Paríža
4.deň: po raňajkách presun do centra Paríža, Katedrála
Notre Dame, Rue du Bac – Kláštor sv. Vincenta s kaplnkou
Zázračnej medaily, v ktorej je vystavené neporušené telo
sv. Kataríny Labouré. Kostol sv. Vincenta de Paul s jeho
telesnými pozostatkami. Po obede fakultatívne 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. Odchod na hotel, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách ďalší program v Paríži, kúzelná
štvrť umelcov Montmartre s bielou bazilikou Sacré
Coeur. Fakultatívne možnosť návštevy paláca Louvre.
Múzeum ukrýva skvosty európskeho maliarstva a
sochárstva, priľahlé Tuilerijské záhrady ako ukážka
dokonalej francúzskej záhradnej úpravy. Popoludní
odchod na letisko, odlet o 16.55. Po prílete do Viedne
transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 26.04. – 03.05.2019

PARÍŽ – ORLEANS - BURGOS - MADRID - GRANADA - CORDOBA - SEVILLA

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Paríž, Lisabon – Viedeň
• 6 x ubytovanie s raňajkami v dvoj a trojlôžkových
izbách so soc. zariadením ***/**, 4 x večera
• doprava klimatizovaným autobusom po trase
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 199,- €
• transfer na a z letiska Viedeň do Bratislavy 15,- €,
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,36 €
• aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 16,- €

Madrid - Plaza Mayor

449 €
-8-

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave ráno, transfer
na letisko do Viedne, odlet do Paríža. Po prílete
presun do centra, Katedrála Notre Dame, Rue du Bac
– Kláštor sv. Vincenta s kaplnkou Zázračnej medaily,
v ktorej je vystavené neporušené telo sv. Kataríny
Labouré. Kostol sv. Vincenta de Paul s jeho telesnými
pozostatkami. Fakultatívne 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.
Odchod na hotel, ubytovanie.
2.deň: po raňajkách ďalší program v Paríži, kúzelná
štvrť umelcov Montmartre s bielou Bazilikou Sacré
Coeur. Fakultatívne možnosť návštevy paláca Louvre.
Múzeum ukrýva skvosty európskeho maliarstva a
sochárstva, priľahlé Tuilerijské záhrady ako ukážka
dokonalej francúzskej záhradnej úpravy. Popoludní
odchod na ubytovanie v Orleans.

Alhambra

Mesto Cordoba

3.deň: po raňajkách Orleans, historické mesto na
romantickej rieke Loire, v minulosti jedno z obchodných
stredísk rímskej provincie Galia. V 4. storočí tu bolo
založené biskupstvo. Prudký rozvoj kultúry začal
založením univerzity v roku 1309. Prelom v histórii
mesta nastal počas storočnej vojny, keď sa tu v roku 1429
objavila Jana z Arku s početnou armádou a oslobodila
mesto od anglického obliehania. „Panna Orleánska“
patrí medzi najznámejšie postavy v dejinách Francúzska.
Bola kanonizovaná až v roku 1920, dnes je jedným zo
symbolov Francúzska. Dominantou historického centra
s renesančnými fasádami je Katedrála Sainte -Croix.
Odchod na hotel v oblasti Burgos, večera, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách návšteva mesta Burgos, ktoré
bolo založené v roku 884 pri brehoch Arlanzón pri
grófstve Diega Rodrigueza Porcelos pod vládou
Alfonsa III. Patrí k najkrajším mestám Španielska.
Navštívite katedrálu Panny Márie /UNESCO/,
jeden z najkrajších gotických chrámov XIII stor.
Úzke veže, kupola, kaplnky doplnené zaujímavou
kolekciou oltárnych obrazov, farebnými sklami,
hrobkami a známymi zlatými schodmi Diego de
Siloé. Pokračovanie do hlavného mesta Španielska
- Madrid. Prehliadka centra mesta, neogotická
Katedrála la Amudena, ktorej stavba trvala viac ako 100
rokov. Slávnostne bola otvorená v roku 1993 a posvätil
ju sv. Ján Pavol II. Oproti katedrále je monumentálny
Kráľovský palác. Večera, ubytovanie.

5.deň: po raňajkách prehliadka Granady - perla
Španielska a celého Iberského polostrova, ukážka prekrásnej
arabskej architektúry, svätá omša v Alhambre (palácová
pevnosť sultánov z rodu Nasrovcov, vládcov španielskeho
maurského kráľovstva, súčasťou ktorej je kostol Panny
Márie, ktorý nahradil mešitu), kresťanská Granada, Capilla
Real a hrobka Izabely Kastílskej a Ferdinanda. Tu pôsobil
i svätý Ján z Boha. Mesto, na ktoré sa nezabúda. Presun na
hotel v oblasti Cordoby, večera, ubytovanie.
6.deň: po raňajkách Cordoba - jedno z
najnavštevovanejších španielskych miest. Mesto, ktoré
dominovalo stredovekej Európe, rodisko Senecu a
Lucana, pôsobisko Averroa a Maimonidesa, fantastický
mix kresťanskej, moslimskej a židovskej kultúry. Mešitakatedrála, stojaca na mieste pôvodného vizigótskeho
chrámu, Alcazar a sídlo európskych monarchov,
unikátne synagógy, rímske pamiatky. Neďaleko
Cordoby sa narodil sv. František Solano a pôsobil tu i sv.
Ján Avilský. Odchod do Sevilly, večera, ubytovanie.
7.deň: po raňajkách Sevilla - hlavné mesto horúcej
Andalúzie a prístav, kam sa privážalo bohatstvo Nového
sveta, majestátna katedrála a Giralda, Kolumbova
hrobka, palác Alcazar, Zlatá veža. Podvečer odchod na
letisko do Lisabonu.
8.deň: odlet z Lisabonu po polnoci. Prílet do Viedne o
09.10 ráno, následne transfer do Bratislavy
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 06.05.-12.05.2019

FATIMA - LURDY
BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

V cene je zahrnuté:
letenka Budapešť - Lisabon, Toulouse - Budapešť,
cez Frankfurt
• lux bus
• 6 x ubytovanie s raňajkami ***/**, 4 x večera
• duchovný doprovod, sprievodca

•

V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 195,- €
• transfer na letisko a z letiska Budapešť 25,- €
• mestská taxa, platí sa na mieste
• vstupy
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,56 €
• aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 14,- €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
Lurdy

Fatima - Bazilika Najsvätejšej Trojice

395 €
Program zájazdu:
1.deň: odchod v doobedňajších hodinách na
letisko do Budapešti, odlet do Lisabonu. Po prílete
transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších
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.
Prehliadka areálu, Kaplnka zjavení s milostivou sochou
Panny Márie, Bazilika s hrobmi sv. Františka a sv.
Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, moderný chrám
Najsvätejšej trojice, slovenská krížová cesta z Fatimy do
dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy
troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty
Marto. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri
Kaplnke zjavení, sviečková procesia, ubytovanie.
-9-

3. deň: po raňajkách odchod do španielskeho
pútnického mesta Santiago de Compostela. Zastávka
vo významnom historickom a pútnickom meste
Braga. Nádherné schodište Escadaria do Bom Jesus
vedie ku kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho
alegorické sochy a kaplnky s výjavmi krížovej cesty.
V strede každého medziposchodia veľkolepého
schodišťa je figurálny reliéf s fontánkou. Podvečer
príchod do Santiago de Compostela. Účasť na
večernej pútnickej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba,
večera, ubytovanie, možnosť večernej prechádzky
v historickom centre.
4.deň: Po raňajkách odchod pozdĺž Atlantického
oceánu po severnej časti Pyrenejského polostrova, okolo
Ovieda a San Sebastian do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v
jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku
– Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne
uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení
začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných
veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie.
5.deň: po raňajkách náboženský programe
v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík,
podzemná Bazilika Pia X., Individuálna možnosť
návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia,
prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta.
Popoludní eucharistická procesia, osobné modlitby.
Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni
Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.
6.deň: po raňajkách 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.
Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni
Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.
7.deň: skoro ráno transfer na letisko v Toulouse, odlet
do Budapešti a následne transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

ARS - DARDILLY - ANNECY
ŽENEVA - MONT BLANC - TURÍN

Doprava: lietadlo - lux bus
Termín: 13.05.-16.05.2019

Významné pútnické miesta a očarujúca príroda od Ženevského jazera až na Mont Blanc

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň - Lyon, lux bus
• 3 x ubytovanie s raňajkami ***/**
• duchovný doprovod, sprievodca,

Ženeva

V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 99,- €
• transfer na letisko Viedeň 8,- €
• mestská taxa, platí sa na mieste
• vstupy
• lanovka na Mont Blanc
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 4,32 €
• aj poistenie storna zájazdu: poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku cena 8,- €

235 €

Chamonix - Mont Blanc

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko,
odlet do Lyonu o 17.25 hod. Po prílete transfer do
Dardilly, ubytovanie
2.deň: po raňajkách program v Dardilly - rodisko sv.
Jána Mária Vianney, patróna kňazov. Rodný dom, farský
kostol kde bol pokrstený. Presun do malebného mestečka
Ars, kde J.M.Vianney pôsobil. Prehliadka múzea, fary
a farského kostola, kde bol pôvodne sv. Ján Vianney

SVÄTOJAKUBSKÁ PEŠIA PÚŤ
DO SANTIAGA

pochovaný. Pokračovanie v jazde do Švajčiarska - Ženevy,
druhého najväčšieho švajčiarskeho mesta. Rozprestiera sa
v malebnom prostredí, kde zo Ženevského jazera vyteká
rieka Rôna. Z mesta je za dobrého počasia vidno zasnežený
Mont Blanc, najvyššiu horu Európy /4807 m/, vzdialenú
asi 70 km. Palác národov – sídlo OSN, románsko-gotická
Katedrála sv. Petra z 13. stor., historická radnica a mestská
zbrojnica. Pokračovanie do Annecy. Ubytovanie
3.deň: po raňajkách prehliadka Annecy. Kvetinová
výzdoba mesta je svetoznáma, jazero s kryštáľovo čistou
vodou je oázou odpočinku. Žil tu ženevský biskup sv.
František Saleský. Nad mestom sa majestátne týči Bazilika so
svätcovým hrobom, je tu pochovaná aj sv. Jana de Chantal.
Prehliadka historického centra mesta Annecy, návšteva
miest spojených so životom sv. Františka Saleského. Presun
do mestečka Chamonix, ležiaceho na úpätí úchvatného
horského masívu Mont Blanc. Pohľad na majestátne hory,
ktoré nájdeme všade okolo, je nezabudnuteľný a len máločo
sa mu vyrovná. Ak Vás láka výhľad z vtáčej perspektívy, zvoľte
výstup lanovkou na vrchol Aiguille du Midi až do výšky 3842
m n. morom (fakultatívne). Odchod na ubytovanie v Turíne
4.deň: ranná svätá omša v areáli Valdocco, Bazilika Panny
Márie pomocnice kresťanov, modlitby pri hrobe Don
Bosca a sv. Márie Mazarello, zastávka v Duomo di Torino,
kde je uchované svetoznáme Turínske plátno. Odchod na
Slovensko, jazda cez územie Talianska a Rakúska. Príchod
do Bratislavy neskoro večer.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lux bus - pešia púť - lietadlo
Termín: 13.07. - 23.07.2019

Camino Inglese spolu cca 100 km s návštevou Lúrd, Bragy a Porta

ANGLICKÁ CESTA - CAMINO INGLESE, spolu cca
100 km. Cesta Camino Inglese má dva tradičné východiskové
body: prístavné mestá na atlantickom pobreží A Coruña a
Ferrol. Prichádzali po nej pútnici zo severnej Európy, Británie a
Írska už v 14. stor. Ochranu a útočilo im poskytovali nemocnice
františkánov v mestách Ferrol, Neda, Mino, Paderne, Betanzos,
Sigueiro a O´Poul. Bola to tiež dôležitá obchodná cesta. Od
Ferrol má camino dľžku asi 100 km, ponúka nádherné výhľady
na pobrežie, prechádza cez unikátne historické mestečká so
zachovalými kostolmi, hradmi a zámkami. Vo vnitrozemí zelenej
Galície si na svoje prídu milovníci prírody, lesov a pokojnej krajiny.
Svätojakubský pútnický znak - mušľa

V cene je zahrnuté:
lux bus počas celého programu, letenka Porto – Praha
1 x ubytovanie hotel **/*** s polpenziou,
1 x tranzitné ubytovanie na Francúzskej riviere,
duchovný doprovod, sprievodca

•
•
•
•

V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 125,- €
• ubytovanie po pešej trase, ktorá je lemovaná
ubytovňami označenými ako „Albergue/refugio“,
alebo jednoduché hotely (zaplatíte pred odchodom
podľa aktuálnej ceny)
• transfér z letiska Praha do Bratislavy 15,- €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
• mestská taxa /platí sa na mieste/
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 10,12 €/os.
• aj poistenie storna zájazdu: poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 22,- €

Santiago de Compostela

345 €
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Program zájazdu:
1.deň: odchod z Bratislavy večer, nočná jazda do Francúzska.
2. deň: príchod podvečer na Francúzsku rivieru,
tranzitne ubytovanie.
3.deň: skoro ráno odchod do Lúrd. Po príchode
náboženský program, prehliadky mariánskeho obvodu,
komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X., modlitby,
krížová cesta a po večeri medzinárodná modlitba ruženca
a nezabudnuteľný sviečkový sprievod. Ubytovanie
4. deň: ráno svätá omša pri kaplnke Zjavenia, po
raňajkách odchod do oblasti Ferrol, ubytovanie.
5. – 08. deň: pešia púť: ráno presun do mesta Ferrol,
kde začína Camino Inglese. Strategicky významný prístav
bol známy už v 9. stor. pod menom Curuxeiras. Budeme
prechádzať popri atlantickom pobreží, kláštore San
Martimo de Xubio z 8. stor. mostom ponad ústie rieky
Eume až do mesta Pontedeume, ktorého názov súvisí
s historickým mostom zo 14. Vystúpime na návršie
s nádherným výhľadom na mestečká Betanzos a Ares, po
stredovekom kamennom moste ponad riekou Baxoi, cez
mestečko Mino prídeme lesnou cestou do Betanzos, kde
sa zachovalo historické jadro mesta obklopené hradbami
so vstupnými bránami, mestské paláce, hodinová
veža, kostol sv. Františka z roku 1387 /vnútri hrob grófa
Fermána Peréza, zakladateľa kostola/, kostol sv. Jakuba –
dal postaviť cech krajčírov, na priečelí svätcova jazdecká
socha. Potom prekročíme rieku Mendo, cez dedinky
Matino a Boucello popri starobylej pustovni San Paulo
cez polia sa dostaneme do dedinky Bruma. Popri kaplnke
za mestom sa dotaneme do zelenej oázy v okolí mesta
Ordes, uvidíme kostol San Xiao a dedinku Casanova
až vstúpime do Sigueiro. Ďalej po moste ponad rieku
Tambre a po chodníčku pri rieke prídeme k Anglickej

Lurdy

fontáne, cez Meixonfrio /v minulosti obľúbené miesto
odpočinku pre pútnikov/ prídeme k starej rímskej
pevnosti. Legenda hovorí, že pútnici tu položia kameň.
09. deň: vstúpime do Santiago 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
kterého cestou zbiera pečiatky. Voľný program, ubytovanie.
10. deň: po raňajkách odchod do Porta, zastávka vo
významnom historickom a pútnickom meste Braga.
Nádherné schodište Escadaria do Bom Jesus vedie ku

SVÄTOJAKUBSKÁ
PEŠIA PÚŤ

kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho alegorické sochy
a kaplnky s výjavmi krížovej cesty. V strede každého
medziposchodia veľkolepého schodišťa je figurálny reliéf
s fontánkou. Porto - pri prechádzke v centre mesta po
ulici Avenida dos Aliados, kde sa oslavujú aj futbalové
úspechy futbalového kluby FC Porto, môžete navštíviť
radnicu Câmara Municipal, katedrálu Terreiro da
Sé a kostol Igreja da Santa Clara. V podvečerných
hodinách odchod na letisko, odlet do Prahy a následne
transfér do Bratislavy.
11. deň: príchod v ranných hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo - pešia púť - lietadlo
Termín: 23.07. - 04. 08. 2019

CAMINO DE INVIERNO 268 km s návštevou Bragy a Porta

Krásne mesto Ponferrada, historicky spojené s templárskymi
rytiermi, je východiskom pre Camino de Invierno alebo zimnú
cestu, ktorá prechádza cez údolie rieky Sil ako prirodzenú bránu
do Galície po celé stáročia. Je to nádherná trasa s množstvom
prírody a dych berúcou krajinou. Táto trasa spočiatku sledovala
starobylú rímsku cestu ako historickú alternatívu pre prístupnejší
vstupný bod do Galície. Camino de Invierno je menej preplnené
ako iné cesty, a preto bude prechádzka pokojnejšia a osobnejšia.
Má však dobré označenie. Okrem toho toto Camino prechádza
cez údolie El Bierzo a je jediným Camino, ktoré prechádza štyrmi
galícijskými provinciami: vstupuje do Galície cez Valdeorras v
provincii Ourense a presúva sa na juh Lugo a odtiaľ do Pontevedra
a A Coruña. Príroda na ceste je jej najlepším prínosom: budete
prechádzať cez Las Medulas (úžasná rímska baňa) UNESCO,
budete nadšení z kaňonu rieky Sil alebo z výstupu na Alto do Faro
- to všetko sú jedinečné zážitky pre pútnikov.
Santiago de Compostela

Las Medulas

V cene je zahrnuté:
lux bus podľa programu, letenka Praha - Porto - Praha
1 x hotelové ubytovanie s polpenziou ***
sprievodca, duchovný doprovod

•
•
•

V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 185,- €
• 10 x ubytovanie po pešej trase, ktorá je lemovaná
ubytovňami označenými ako „Albergue/refugio“,
alebo jednoduché hotely (zaplatíte pred odchodom
podľa aktuálnej ceny)
• transfer na letisko a z letiska Praha 30,- €
• mestská taxa - platí sa na mieste
• sedadlo v prednej časti autobusu 15, - €
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 11,96 €
• aj poistenie storna zájazdu: poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 26,- €

395 €

Katedrála v Brage

Program zájazdu:
1.deň: tretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do
Prahy, popoludní odlet do Porta, presun na ubytovanie, večera.
2. –10. deň: Východiskový bod pre Camino de
Invierno je starobylé mesto Ponferrada s impozantným
templárskym hradom. Kráčajúc popri rieke Boeza
opustíte mesto, chodník stúpa k vrcholu Pajariel, kde
si môžete vychutnať panoramatický výhľad na mesto.
Camino vedie cez dedinu Santalla s krásnymi drevenými
balkónmi a tradičnou architektúrou až ku hradu Cornatel
z 9. storočia. Pôsobivé výhľady Vám ponúkne oblasť Las
Medulas /UNESCO/, jedinečná krajina ovplyvnená
ťažbou zlata počas rímskej nadvlády. Po starobylej rímskej
ceste pokračujete do Alto de las Perdices, kde Vás
čaká ďalší nádherný panoramatický výhľad. Prejdete cez
obec Puente de Domingo Flórez a Quereño až do
O Barco. V minulosti tu kotvili lode pri brehu rieky Sil,
odtiaľ je odvodený názov mesta /O Barco znamená „loď“/.
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Cesta vedie ďalej cez A Pobra , Arcos a Villamartín,
známy vinársky región kde sa každoročne koná festival
vína. Prejdete popri priehrade Valencie a vstúpite do
mesta Rúa Vella (Stará ulica) s kaplnkou sv. Rocha. V
pútnickom kostole San Estevo je socha sv. Jakuba Pútnika
(Santiago Peregrino). Pozoruhodný je aj rímsky most
cez rieku Sil. Príjemná cesta pozdĺž rieky vedie k tunelu
Montefurado z 2. storočia, prechádza cez vidiecke osady
s tradičnými balkónmi, bridlicovými domami, peknými
kaplnkami a pozostatkom pevnosti z 13. storočia. Prejdete
po lesných cestách cez dedinky Quiroga, San Clodia, Sil
a po rímskom moste až do historického mesta Monforte
de Lemos s kláštorom San Vicente del Pino z 10.
storočia a Palácom grófov Lemos. Po stredovekom moste
pokračujete cez Campo de San Antonio, Chantady
a Belesar po starej rímskej ceste známej ako „Codos de
Belesar“. Budete mať nádherný výhľad na kaňon rieky
Miño a terasovité vinice. Vystúpite ku kaplnke na Monte
Faro, odkiaľ uvidíte štyri provincie Galície. Pri ceste
budú kríže „cruceiros“ a Božie muky „petos de animas“.
V meste Lalin sa camino de Invierno pripojí na Via de
la Plata. Cesta je nenáročná, s malým prevýšením, vedie
cez mestečko Silleda, Bandeira, Ponte Ulla, vystúpite
na Pico Sacro ku kaplnke San Sebastian a následne
vstúpite do Santiago de Compostela. Od 12. storočia
až do súčasnosti sem smerujú pútnici z Lisabonu, Santarém,
Coimbry, Porta, Braga .... Mesto bolo založené k uchovaniu
pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Účasť na poludňajšej
slávnostnej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba. 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. Voľný
program, ubytovanie.
11.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. Účasť na poludňajšej pútnickej
svätej omši, osobné modlitby.
12. deň: po raňajkách odchod do Porta, zastávka vo
významnom historickom a pútnickom meste Braga.
Nádherné schodište Escadaria do Bom Jesus vedie ku
kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho alegorické sochy
a kaplnky s výjavmi krížovej cesty. V strede každého
medziposchodia veľkolepého schodišťa je figurálny reliéf
s fontánkou. Porto - pri prechádzke v centre mesta po
ulici Avenida dos Aliados, kde sa oslavujú aj futbalové
úspechy futbalového kluby FC Porto, môžete navštíviť
radnicu Câmara Municipal, katedrálu Terreiro da
Sé a kostol Igreja da Santa Clara. V podvečerných
hodinách odchod na letisko, odlet do Prahy a následne
transfer do Bratislavy.
13. deň: príchod v ranných hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

MALÁ ŠPANIELSKA CESTA
SPOLU cca 100 km

Doprava: lietadlo - pešia púť - lux bus
Termín: 03.08. - 12.08.2019

Svätojakubská pešia púť do SANTIAGA s návštevou Lúrd a Ovieda

Cesta VIA DE LA PLATA /Strieborná cesta/ je najdlhšia trasa
camino na území Španielska. Začína v meste Sevilla v Andalúzii a
pokračuje provinciami Extremadura , Castilia, Leon, Salamanca
a Zamora. Zo Zamora možno pokračovať cez Astorgu a pripojit
sa na CAMINO FRANCESE, alebo pokračovať kratšou cestou
cez Ourense. Práve úsek od Ourense je považovaný za jeden
z najkrajších v celom Španielsku. Bola to tiež dôležitá obchodná
cesta už v časoch Rimanov. Od Ourense má camino dľžku asi 100
km, prechádza cez unikátne historické mestečká so zachovalými
kostolmi, hradmi a zámkami. Vo vnútrozemí zelenej Galície si na
svoje prídu milovníci prírody, lesov a pokojnej krajiny.
Cesta ako proces, ako zrkadlo, ako znovuobjavenie ....
V cene je zahrnuté:
• lux bus počas celého pobytu,
• letenka Praha – Porto
• 2 x ubytovanie ***/**, 1 x polpenzia,
• sprievodca, duchovný doprovod

Lurdy

V cene nie je zahrnuté:
servisné poplatky 125,- €
ubytovanie po pešej trase, ktorá je lemovaná
ubytovňami označenými ako „Albergue/refugio“
alebo jednoduché hotely (zaplatíte pred odchodom
podľa aktuálnej ceny)
• sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €,
• transfér z Bratislavy na letisko do Prahy 15,- €
• mestská taxa – platí sa na mieste
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 9,20 €
• aj poistenie storna zájazdu:poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 20,- €

•
•

345 €

Santiago de Compostela

SVÄTÁ
ZEM

Program zájazdu:
1.deň: Stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko
do Prahy, popoludní odlet do Porta. Po prílete presun
na ubytovanie.
2. – 6.deň: Odchod autobusom do Ourense.
Dominantou mesta je katedrála z 12. stor. Tu začína
Malá španielska cesta. Prvá fáza je s plynulým
stúpaním cez Cudeiro. Následne prejdete dedinou
Tamallancos s kostolom Panny Márie a za Sobreira
budete prechádzať po moste z 18. stor. ponad riekou

Termín: 01.04. – 08.04.2019
Doprava: lietadlo
06.05. – 13.05.2019
Termín: 20.02. – 27.02.2019
10.05. – 17.05.2019
16.05. – 23.05.2019
03.03. – 10.03.2019
625 €

04.09. – 11.09.2019
16.09. – 23.09.2019

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Tel Aviv - Viedeň
• 7 x hotelové ubytovanie s raňajkami ***, 6 x večera
(v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením)
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca – kňaz
• servisné poplatky

Kostol Premenenia hora Tábor

Barbartino, cez Viduedo, Casanovas a Pazos až
do Cea, dedine známej slávnym chlebom „Pan de
Cea“ . Ďalej postupujete vidieckou krajinou cez
Piñor a Pielas do Oseira, kde sa zachoval kláštor
z 18. storočia. Cez Outeiro (Rodeiro), A Gouxa,
Casarellos sa dostanete do Castro Dozón a prejdete
do provincie Pontevedra.Cez A Xesta, Estación
de Lalín, Donsión prídete do A Laxe. Pokračujete
malebným krajom cez Trasfontao, Silleda /známe
chovom hovädzieho dobytku a trhmi/, Bandeira,
Dornelas, San Miguel de Castro, Ponte Ulla do
Outeiro (Vedra) . Nasleduje Lestedo (Boqueixón),
A Susana, Piñeiro.
7.deň: Celodenný program v
Santiago de
Compostela. Mesto bolo založené k uchovaniu
pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Náboženský
program, návšteva Baziliky sv. Jakuba s jeho relikviemi.
Vyzdvihnutie špeciálneho dekrétu tzv. Compostela,
ktorý pútnik obdrží na základe predloženia dokladu
pútnika „Credencial del Peregrino“, do kterého cestou
zbiera pečiatky. Účasť na poludňajšej pútnickej svätej
omši, voľný program, ubytovanie
8. deň: Ráno odchod do kultúrnej a obchodnej
metropoly Astúrie Oviedo. Stojí tu katedrála v štýle
vrcholnej gotiky s hrobmi astúrskych Kráľov a zlatý
retábulum zo 16. storočia. Najväčším pokladom
katedrály je Camara Santa, kaplnka z 9. stor. V Katedrále
Najsvätejšieho Spasiteľa sa uchováva vzácna relikvia,
ktorá vykazuje množstvo podstatných zhôd s Turínskym
plátnom. Jedno zo stredovekých svedectiev o pútnikoch
do Compostely hovorí o prítomnosti šatky v Oviede: „A
cestou do mesta Compostela sa zastavovali v Oviede,
aby vzdali úctu Pánovi. Lebo tam sa nachádzajú relikvie,
ktoré skutočne patria k starobylej tradícii, a ich spojitosť
s umučením Krista sa nikdy nespochybňovala“. Šatku
nazývali Sudarium Domini alebo Ježišova posmrtná
šatka, svätá omša. Pokračovanie do Lúrd, večera,
ubytovanie
9.deň: po raňajkách krátky náboženský program
v Lurdoch. V poobedňajších hodinách odchod na
ubytovanie na Francúzskej riviere.
10.deň: skorej ráno odchod na Slovensko,
príchod neskôr večer.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

V cene nie je zahrnuté:
• príplatok za transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,- €.
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 80,- € vrátane vstupov
do troch francúzskych kostolov – Páter Noster, Galikantum
a kostol sv. Anny (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,36 €
• aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 16,- €
• audiosprievodca 1,- $/osoba/deň
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07.10. – 14.10.2019
15.10. - 22.10.2019
18.10. – 25.10.2019
03.11. – 10.11.2019
07.11. – 14.11.2019

650 €

Program zájazdu:
1.deň: v poobedňajších hodinách stretnutie skupiny
v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným
odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do
Betlehema.
2.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.
3.deň: Presun do Galilee , hora Karmel, Eliašova
jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej,
výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 8,-$/,
prehliadka kostola Premenenia, Nazaret - Bazilika
Zvestovania a kostol sv. Jozefa, Kána Galilejská
- miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia
obnovujú manželské sľuby.

Jeruzalem

4.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.
5.deň: Jeruzalem - prehliadka mesta, návšteva
Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré
mesto); kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš
plakal nad Jeruzalemom.
6. 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.
7.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.
8.deň: Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša
Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka, možnosť
nákupu suvenírov. Okolo obeda odchod na letisko
do Tel Avivu, odlet do Viedne a následne transfer do
Bratislavy.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Program v ponukovom letáku je orientačný
a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 23.05. – 30.05.2019

SVÄTÁ ZEM
Sprievodca: brat Anton Solčiansky

V cene je zahrnuté:
letenka Viedeň – Tel Aviv - Viedeň
7 x hotelové ubytovanie s raňajkami ***, 6 x večera
(v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením)
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca – kňaz
• servisné poplatky

•
•

Getsemanská záhrada

V cene nie je zahrnuté:
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 80,- € vrátane
vstupov do francúzskych kostolov – Pater Noster,
Galikantum a kostol sv. Anny (platí sa priamo
sprievodcovi vo Sv. Zemi)
• vstupné do Národného parku Banias 10,- $; taxi
na horu Tábor 8,- $; plavba loďou na
Genezaretskom jazere 10,- $; vstupné do
podzemia Pevnosti Antonia – 4,- $;
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,-- €
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,36 €
• aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 16,- €
• audiosprievodca 1,- $/osoba/deň

675 €

Mŕtve more

Program zájazdu:
1.deň: v poobedňajších hodinách stretnutie skupiny
v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným
odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema.
2.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 Dormitio –
benediktínsky kostol usnutia Panny Márie. Galicantu

Kostol Premenenia - hora Tábor
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– kostolík na mieste Petrovho zapretia; Ubytovanie
Betlehem.
3.deň: Presun do Galilee , hora Karmel - Muhraqa
– miesto Eliášovej obety (Kniha kráľov 18), výstup na
horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 8,-$/, prehliadka
kostola Premenenia, Nazaret - Bazilika Zvestovania
a kostol sv. Jozefa, Kána Galilejská - miesto prvého
zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské
sľuby. Ubytovanie Nazaret.
4.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. Ubytovanie.
5.deň: Galilea, Cézarea Filipova (Banias, národný
park); Prameň Jordánu: (Petrove vyznanie ty si
Kristus ...); Presun do Betlehema, ubytovanie.
6. deň: Jeruzalem: Bazilika Božieho hrobu,
Kalvária – Golgota; Kristov hrob; prehliadka
Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa;)
Olivová hora: Návšteva Olivovej hory – panoráma
(najkrajší pohľad na staré mesto); Hroby prorokov
(Zachariáš, Aggeus, Malachiáš); kostolík Dominus
Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom
Bazilika Agónie a záhrada /miesto, kde sa Pán Ježiš
potil krvou/, Getsemany-jaskyňa zrady; kostol
hrobu Panny Márie
7.deň: Betánia – dedina Lazára, Márie a Marty,
Prechod Júdskou púšťou: Wafi Kelt – najstarší
fungujúci monastyr z r. 420; Qasr al Jahúd - návšteva
miesta Ježišovho krstu na hranici s Jordánskom
a obnova krstných sľubov; Jericho - hora pokušenia,
najstaršie obývané mesto sveta, návšteva Mŕtveho
mora s možnosťou kúpania.
8.deň: Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša Krista,
Pole pastierov, jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu
suvenírov. Bet Shemesh – miesto 1. hrobu sv.
Štefana prvomučeníka. Archeológovia, ktorí kopali
na mieste Beth Shemesh objavili veľkolepé pozostatky
kláštora a kostola starého 1500 rokov, zdobené
mozaikovými podlahami a dovezenými mramorovými
prvkami. Presun do Deir Rafat,(národná Mariánska
svätyňa, poďakovanie za púť Panne Márii Kráľovnej).
Odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne
a následne transfer do Bratislavy
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Program v ponukovom letáku je orientačný
a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 13.05. - 21.05.2019

SVÄTÁ ZEM
s odletom z Košíc

V cene je zahrnuté:
• letenka Košice – Tel Aviv - Košice
• 7 x hotelové ubytovanie s raňajkami ***, 6 x večera
(v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením)
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca – kňaz
• servisné poplatky
V cene nie je zahrnuté:
obslužné, ktoré predstavuje sumu 80,- € vrátane
vstupov do troch francúzskych kostolov – Páter
Noster, Galikantum a kostol sv. Anny (platí sa
priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 8,28 €
• aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 18,- €
• audiosprievodca 1,- $/osoba/deň

•

Jeruzalem - mešita al-Aksá

Bazilika Zvestovania

650 €
Program zájazdu:
1.deň: v podvečerných hodinách stretnutie skupiny
v Košiciach na letisku s následným odletom do Tel Avivu
cez Istanbul. Po prílete transfer do Betlehema ubytovanie
2.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.
3.deň: Presun do Galilee – hora Karmel, Eliašova jaskyňa
a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej; výstup na horu
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Tábor /peši, alebo taxíkom za 8,- $/, prehliadka kostola
Premenenia; Nazaret - Bazilika Zvestovania a kostol sv.
Jozefa; Kána Galilejská - miesto prvého zázraku Pána Ježiša,
kde si manželia obnovujú manželské sľuby.
4.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;
5.deň: Jeruzalem - prehliadka mesta: návšteva
Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré
mesto); kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš
plakal nad Jeruzalemom;
6. 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.
7.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.
8.deň: Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša Krista;
Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu
suvenírov. Odchod na letisko o cca 22.00 hod.
9. deň: odlet do Košíc cez Istanbul.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Program v ponukovom letáku je orientačný
a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 22.03. – 02.04.2019

Západný a východný breh Jordánu

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Viedeň - Tel Aviv – Viedeň
• servisné poplatky
• hotelové ubytovanie s polpenziou *** + 1 x ubytovanie
v púšti - Wadi Rum
• doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
• odborný sprievodca – kňaz
• vstupy v Jordánsku vrátane Petry
V cene nie je zahrnuté:
hraničné poplatky Izrael-Jordánsko, víza a obslužné,
ktoré predstavuje sumu 90,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
• fakultatívne výlety
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 11,04 €
• aj poistenie storna zájazdu, poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 24,- €
• audiosprievodca 1,- $/osoba/deň
• transfér na letisko a z letiska Viedeň 15,-€

•

Bazilika Zvestovania

780 €
+ 280 $

Mŕtve more

Program zájazdu:
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 program v Betleheme, návšteva
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Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša
Krista, jaskyňa Mlieka, Herodyon /Herodesova
pevnosť/ fakultatívne. Možnosť nákupu suvenírov,
večera ubytovanie.
3.deň: po raňajkách Jeruzalem - Olivová hora
– návšteva Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš
plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej
záhrady, Baziliky Agónie /smrteľného
zápasu Pána Ježiša/. Bazilika hrobu Panny
Márie, Múr nárekov, Hora Sion, Večeradlo.
Večera a ubytovanie v Betleheme.
4.deň: po raňajkách Ein Karem- návšteva miesta
narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia Panny
Márie u Alžbety. prehliadka starého Jeruzalema,
miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, Krížová
cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu,
Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách odchod k Jordánu, Qasr al
Jahúd - miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela
a Jordánska, miesto pôsobenia sv. Jána Krstiteľa, presun
k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Fakultatívne
Qumrán, Herodesova pevnosť Massada. Večera,
ubytovanie v Betleheme.
6.deň: po raňajkách skoro ráno presun do Galilei,
prehliadka Nazareta - Baziliky Zvestovania,
Kostola sv. Jozefa. Miesto prvého zázraku v Káne
Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské
sľuby. Popoludní odchod ku Genezaretskému

Kostol Premenenia - hora Tábor

Petra

Púšť Wadi Rum

jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum
- dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného
rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra.
Plavba po Genezaretskom jazere /fakultatívne/ Večera
ubytovanie v Nazarete.
7. deň : po raňajkách Výstup na horu Tábor /taxíkom
za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia Pána.
Presun do Jordánska. Prehliadka Jerash – významné
antické rímske mesto. Presun a ubytovaniev Petre.
8.deň: celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho
hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly
(Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval
podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy
kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme/, večera
a ubytovanie v Petre.
9.deň : návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti.
Asi 60 kilometrov južne od Aquaby sa nachádza ďalší
skvost Jordánska, púšť Wadi Rum. Mesačné údolie
očarí ohromnou silou. Prehliadka sa začína neďaleko
hory nazvanej Sedem vrcholov múdrosti. Je preslávená
a spojená s osobou, ktorá je spätá s Wadi Rum
a históriou Sýrie a Jordánska – Lawrencom z Arábie.
Bol to britský plukovník T. E. Lawrence. Do púšte sa
vyráža v otvorených džípoch. Cestou sa otvorí jedna
z najkrajších púštnych scenérií sveta. Pôsobenie slnka
ešte viacej umocňuje obrazy nádherných skál. Wadi
Rum bola prvý raz spomenutá už v Ptolemajovskej
geografii ako Aramona a tiež vraj ako Ad aj v Koráne.
Nabatejci sa tu zabývali už v 4. storočí. Vytvorili skalné
maľby v pieskovcových masívoch skál. Beh storočí,
vietor a počasie erodovali masívy v skalné veže a
bizarné kopce týčiace sa z hôr piesku, v ktorom sa celá
oblasť priamo topí. Krása vyráža dych.
Dúhové masívy
Duny sú jednou veľkou záplavou oranžovo-červeného
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piesku. Keď vystúpite na vrcholok niektorého pahorku,
rozprestrie sa pred vami fantastický obraz. Len vtedy
dokonale vidíte krásny prechod od béžovej cez ružovú
až po oranžovo-červenú. Wadi Rum je unikátna.
Z farebného piesku vyrastajú k nebu priam vertikálne
pieskovcové útvary. Z roviny sa tu týčia ako obry. Kam
oko dohliadne vidíte červené a oranžové odtiene
pieskovcových stien či široké duny. Keď natrafíte na
beduínov, roztrúsené ťavy, či si posedíte na ošúchanom
koberci a prijmete horúci čaj nalievaný z otlčenej starej
kanvičky, máte pocit zázraku.
25.júna 2011 bola Wadi Rum zapísaná ako súčasť
Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
10. deň : po raňajkách odchod na horu Nebo –
podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Pokračovanie do
Izraela. Ubytovanie v Betleheme.
11.deň : po raňajkách prehliadka Betánie, Údolie
Wadi Quelt, 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). Večera a ubytovanie v Betleheme.
12.deň: po raňajkách presun cez 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. odchod na letisko do Tel Avivu okolo obeda,
odlet do Viedne následne transfer do Bratislavy.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Program v ponukovom letáku je orientačný
a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 13.05. – 22.05.2019

Západný a východný breh Jordánu

V cene je zahrnuté:
medzinárodná letenka Viedeň - Tel Aviv – Viedeň
servisné poplatky
hotelové ubytovanie s polpenziou *** + 1 x ubytovanie
v púšti - Wadi Rum
• doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
• odborný sprievodca – kňaz
• vstupy v Jordánsku vrátane Petry

•
•
•

V cene nie je zahrnuté:
hraničné poplatky Izrael-Jordánsko, víza a obslužné,
ktoré predstavuje sumu 90,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
• fakultatívne výlety
• transfér na letisko a z letiska Viedeň 15,-€
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 9,20 €
• aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 20,- €
• audiosprievodca 1,- $/osoba/deň

•
Jeruzalem

750 €
+ 250 $

Múr nárekov

Program zájazdu:
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 Jeruzalem - Olivová hora
– návšteva Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš
plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej
záhrady, Baziliky Agónie /smrteľného zápasu
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Pána Ježiša/. Baziliky hrobu Panny Márie, Múr
nárekov, Hora Sion, Večeradlo. Večera a
ubytovanie v Betleheme.
3.deň: po raňajkách návšteva Ein Karem- návšteva
miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia
Panny Márie u Alžbety. prehliadka starého
Jeruzalema, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania,
Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho
hrobu, Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách odchod k Jordánu, Qasr al
Jahúd - miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela
a Jordánska miesto pôsobenia sv. Jána Krstiteľa, odjazd
k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Fakultatívne
Qumrán, Herodesova pevnosť Massada. Večera,
ubytovanie v Betleheme.
5.deň: po raňajkách skoro ráno presun do Galilei,
prehliadka Nazareta - Baziliky Zvestovania,
Kostola sv. Jozefa. Miesto prvého zázraku v Káne
Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské
sľuby. Popoludní odchod ku Genezaretskému
jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum
- dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného
rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra.
Plavba po Genezaretskom jazere /fakultatívne/ Večera
ubytovanie v Nazarete.
6. deň: po raňajkách Výstup na horu Tábor
/taxíkom za 8,-$/, prehliadka kostola Premenenia
Pána. Presun do Jordánska. Prehliadka Jerash –
významné antické rímske mesto. Ubytovanie v Petre.
7. deň: celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho

Petra

Púšť Wadi Rum

hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly
(Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval
podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy
kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme/, večera
a ubytovanie v Petre.
8.deň: návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti.
Asi 60 kilometrov južne od Aquaby sa nachádza ďalší
skvost Jordánska, púšť Wadi Rum. Mesačné údolie
očarí ohromnou silou. Prehliadka sa začína neďaleko
hory nazvanej Sedem vrcholov múdrosti. Je preslávená
a spojená s osobou, ktorá je spätá s Wadi Rum
a históriou Sýrie a Jordánska – Lawrencom z Arábie.
Bol to britský plukovník T. E. Lawrence. Do púšte sa
vyráža v otvorených džípoch. Cestou sa otvorí jedna
z najkrajších púštnych scenérií sveta. Pôsobenie slnka
ešte viacej umocňuje obrazy nádherných skál. Wadi
Rum bola prvý raz spomenutá už v Ptolemajovskej
geografii ako Aramona a tiež vraj ako Ad aj v Koráne.
Nabatejci sa tu zabývali už v 4. storočí. Vytvorili skalné
maľby v pieskovcových masívoch skál. Beh storočí,
vietor a počasie erodovali masívy v skalné veže a
bizarné kopce týčiace sa z hôr piesku, v ktorom sa celá
oblasť priamo topí. Krása vyráža dych.
Dúhové masívy
Duny sú jednou veľkou záplavou oranžovo-červeného
piesku. Keď vystúpite na vrcholok niektorého pahorku,
rozprestrie sa pred vami fantastický obraz. Len vtedy
dokonale vidíte krásny prechod od béžovej cez ružovú
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až po oranžovo-červenú. Wadi Rum je unikátna.
Z farebného piesku vyrastajú k nebu priam vertikálne
pieskovcové útvary. Z roviny sa tu týčia ako obry. Kam
oko dohliadne vidíte červené a oranžové odtiene
pieskovcových stien či široké duny. Keď natrafíte na
beduínov, roztrúsené ťavy, či si posedíte na ošúchanom
koberci a prijmete horúci čaj nalievaný z otlčenej starej
kanvičky, máte pocit zázraku.
25.júna 2011 bola Wadi Rum zapísaná ako súčasť
Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
9.deň: po raňajkách odchod na horu Nebo – podľa
tradície miesto smrti Mojžiša. Pokračovanie do
Izraela. Údolie Wadi Quelt, 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). Ubytovanie v Betleheme.
10.deň: program v Betleheme, návšteva Poľa
pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista,
jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov.
V poobedňajších hodinách odchod na letisko, odlet
do Viedne.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Program v ponukovom letáku je orientačný
a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 06.10. – 15.10.2019

Západný a východný breh Jordánu. Odlet z Košíc

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Košice - Tel Aviv – Košice
(cez Istanbul)
• servisné poplatky
• hotelové ubytovanie s polpenziou *** + 1 x ubytovanie
v púšti - Wadi Rum
• doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
• odborný sprievodca – kňaz
• vstupy v Jordánsku vrátane Petry
V cene nie je zahrnuté:
hraničné poplatky Izrael - Jordánsko, víza a obslužné,
ktoré predstavuje sumu 90,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
• fakultatívne výlety
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 9,20 €
• aj poistenie storna zájazdu, poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 20,- €.
• audiosprievodca 1,- $/osoba/deň

•

Múr nárekov

690 €
+ 250 $

Massada

Kostol Premenenia - hora Tábor

Program zájazdu:
1.deň: zraz v podvečerných hodinách v Košiciach
na letisku odlet do Tel Avivu. Po prílete transfer do
Betlehema, ubytovanie
2.deň : po raňajkách návšteva Poľa pastierov,
Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa
Mlieka. Jeruzalem - Olivová hora – návšteva
Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš plakal
nad Jeruzalemom.
Prehliadka Getsemanskej
záhrady, Baziliky Agónie /smrteľného zápasu
Pána Ježiša/. Baziliky hrobu Panny Márie, Múr
nárekov, Hora Sion, Večeradlo. Večera a
ubytovanie v Betleheme.
3.deň: po raňajkách návšteva Ein Karem- návšteva
miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia
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Panny Márie u Alžbety. prehliadka starého
Jeruzalema, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania,
Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho
hrobu, Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách odchod k Jordánu, Qasr al
Jahúd - miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela
a Jordánska miesto pôsobenia sv. Jána Krstiteľa, odjazd
k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Fakultatívne
Qumrán, Herodesova pevnosť Massada. Večera,
ubytovanie v Betleheme.
5.deň: po raňajkách skoro ráno presun do Galilei,
prehliadka Nazareta - Baziliky Zvestovania,
Kostola sv. Jozefa. Miesto prvého zázraku v Káne
Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské
sľuby. Popoludní odchod ku Genezaretskému
jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum
- dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného
rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra.
Plavba po Genezaretskom jazere /fakultatívne/ Večera
ubytovanie v Nazarete.
6. deň: po raňajkách Výstup na horu Tábor
/taxíkom za 8,-$/, prehliadka kostola Premenenia
Pána. Presun do Jordánska. Prehliadka Jerash –
významné antické rímske mesto. Presun a ubytovanie
v Petre.
7.deň: celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho
hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly
(Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval
podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy
kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme/, večera
a ubytovanie v Petre.
8.deň : návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti.
Asi 60 kilometrov južne od Aquaby sa nachádza ďalší
skvost Jordánska, púšť Wadi Rum. Mesačné údolie
očarí ohromnou silou. Prehliadka sa začína neďaleko
hory nazvanej Sedem vrcholov múdrosti. Je preslávená
a spojená s osobou, ktorá je spätá s Wadi Rum

Kostol Premenenia - hora Tábor

Wadi Quelt

a históriou Sýrie a Jordánska – Lawrencom z Arábie.
Bol to britský plukovník T. E. Lawrence. Do púšte sa
vyráža v otvorených džípoch. Cestou sa otvorí jedna
z najkrajších púštnych scenérií sveta. Pôsobenie slnka
ešte viacej umocňuje obrazy nádherných skál. Wadi
Rum bola prvý raz spomenutá už v Ptolemajovskej
geografii ako Aramona a tiež vraj ako Ad aj v Koráne.
Nabatejci sa tu zabývali už v 4. storočí. Vytvorili skalné
maľby v pieskovcových masívoch skál. Beh storočí,
vietor a počasie erodovali masívy v skalné veže a
bizarné kopce týčiace sa z hôr piesku, v ktorom sa celá
oblasť priamo topí. Krása vyráža dych.
Dúhové masívy
Duny sú jednou veľkou záplavou oranžovo-červeného
piesku. Keď vystúpite na vrcholok niektorého pahorku,
rozprestrie sa pred vami fantastický obraz. Len vtedy
dokonale vidíte krásny prechod od béžovej cez ružovú
až po oranžovo-červenú. Wadi Rum je unikátna.
Z farebného piesku vyrastajú k nebu priam vertikálne
pieskovcové útvary. Z roviny sa tu týčia ako obry. Kam
oko dohliadne vidíte červené a oranžové odtiene

pieskovcových stien či široké duny. Keď natrafíte na
beduínov, roztrúsené ťavy, či si posedíte na ošúchanom
koberci a prijmete horúci čaj nalievaný z otlčenej starej
kanvičky, máte pocit zázraku.
25.júna 2011 bola Wadi Rum zapísaná ako súčasť
Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
9. deň : po raňajkách odchod na horu Nebo –
podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Pokračovanie do
Izraela. Údolie Wadi Quelt, 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). Neskôr večer transfér na
letisko.
10.deň : odlet do Košíc.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Program v ponukovom letáku je orientačný
a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

SVÄTÁ ZEM, EILAT A HORA SINAJ S KÚPANÍM
V ŠTYROCH MORIACH IZRAELA

Doprava: lietadlo
Termín: 30.04. - 09.05.2019

Stredozemné more, Mŕtve more, Genezaretské jazero a Červené more

V cene je zahrnuté:
letenka Viedeň – Tel Aviv - Viedeň
ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách
so soc. zariadením ***
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca – kňaz
• servisné poplatky

•
•

V cene nie je zahrnuté:
obslužné, ktoré predstavuje sumu 80,- € (platí sa
priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,- €
• Egypt Hora Sinaj 120,- $ (platí sa na mieste)
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 8,28 €
• aj poistenie storna zájazdu, poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 20,- €
• audiosprievodca 1,- $/osoba/deň

•
Jeruzalem

750 €
Hora Sinaj

Program zájazdu:
1.deň: podvečer stretnutie skupiny na letisku a následný
odlet do Tel Avivu. Presun do Betlehema, ubytovanie.
2.deň: prehliadke Jeruzalema - návšteva Olivovej
hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto);
kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal
nad Jeruzalemom, Galikantum – miesto, kde Peter
zaprel Krista. Presun do Ein Karem, návšteva miesta
narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia
Panny Márie u Alžbety. Presun do Betlehema,
ubytovanie.
3.deň: presun do Galilee. Hora Blahoslavenstiev ,
Tabgha 1 - miesto zázračného rozmnoženia chlebov
a rýb, Genezaretské jazero – plavba loďou (10,- $),
alebo kúpanie, Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra,
Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna synagóga. Pri
jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.
Kána Galilejská - miesto prvého zázraku Pána Ježiša,
kde si manželia obnovujú manželské sľuby, ubytovanie.
4.deň: možnosť výstupu na horu Tábor /peši, alebo
taxíkom za 8,-$/, prehliadka kostola Premenenia.
Nazaret - Bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa.
Cézarea Maritima – Herodesovo mesto na dunách

Nazaret
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Stredozemného mora, sídlo rímskych správcov Judey,
mesto kde sa uskutočnili tzv. Turíce pohanov (Sk 11),
spojené s misiou apoštola Pavla, mesto cirkevných otcov
prvých storočí – možnosť kúpania v Stredozemnom
mori. Ubytovanie v Betleheme.
5.deň: po raňajkách odchod do Eilatu, ubytovanie,
prehliadka a kúpanie v Červenom mori, večera.
6. deň: raňajky, pobyt v Ejlate, pokračovanie do Egypta,
Hora Sinaj, ubytovanie a večera v kláštore sv. Kataríny,
nočný výstup na Mojžišovu Horu.
7.deň: po raňajkách prehliadka Kláštora Sv. Kataríny,
presun do Izraela, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou
kúpania. Pre záujemcov fakultatívne návšteva Qumran
a Masada. večera, ubytovanie v Betleheme..
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, Návrat
do Betlehema, možnosť nákupov suvenírov, večera,
ubytovanie.
9.deň: Jeruzalem, 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, Kostol sv. Anny /vstup 3 $/, Západný
múr /Múr nárekov/, presun do Betlehema, ubytovanie.
10.deň: Betlehem - Pole pastierov, podľa tradície
miesto kde pastieri prijali od anjelov posolstvo
o narodení Ježiša Krista. Bazilika Narodenia Ježiša
Krista, jaskyňa Mlieka, odchod na letisko, odlet do
Viedne.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

SVÄTÁ ZEM, EILAT A HORA SINAJ S KÚPANÍM
V ŠTYROCH MORIACH IZRAELA

Doprava: lietadlo
Termín: 13.10. - 21.10.2019

Stredozemné more, Mŕtve more, Genezaretské jazero a Červené more. Odlet z Košíc

V cene je zahrnuté:
• letenka Košice – Tel Aviv - Košice
• ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách
so soc. zariadením ***
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca – kňaz
• servisné poplatky

Jeruzalem

V cene nie je zahrnuté:
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 80,- €
(platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
• Egypt Hora Sinaj 120,- $ (platí sa priamo sprievodcovi)
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 8,28 €
• aj poistenie storna zájazdu: poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 18,- €

•

audiosprievodca 1,- $/osoba/deň

690 €

Nazaret - Bazilika Zvestovania

Program zájazdu:
1.deň: podvečer stretnutie skupiny na letisku a následný
odlet do Tel Avivu. Presun do Betlehema, ubytovanie.
2.deň: prehliadke Jeruzalema - návšteva Olivovej hory –
panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus
Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, Galikantum
– miesto, kde Peter zaprel Krista. Presun do Ein Karem, návšteva
miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia
Panny Márie u Alžbety. Presun do Betlehema, ubytovanie.
3.deň: presun do Galilee. Hora Blahoslavenstiev
, Tabgha 1 - miesto zázračného rozmnoženia chlebov
a rýb, Genezaretské jazero – plavba loďou (10,- $),
alebo kúpanie, Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra,
Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna synagóga. Pri jazere
možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Kána
Galilejská - miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si

IZRAEL A MŔTVE MORE
Za zdravím, poznaním i oddychom

V cene nie je zahrnuté:
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- € (platí sa
priamo sprievodcovi vo Sv. zemi)
• vstup na pláž pri Mŕtvom mori 9,- $/deň (platí sa
priamo sprievodcovi vo Sv. zemi)
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 10,12 €
• aj poistenie storna zájazdu, krytie do výšky 80 % storno
poplatku, cena 22,- €
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,- €

•

audiosprievodca 1,- $/osoba/deň

665 €
+ 200 $

Jeruzalem

Doprava: lietadlo
Termín: 21.05. – 31.05.2019
sprievodca: o. Marian Ondrejka

26.06.—06.07.2019
sprievodca: o. Milan Diheneščík

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň, servisné poplatky
• 10 x ubytovanie s raňajkami ***,9 x večera, v 2 - 3
lôžkových izbách so soc. zariadením
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca, kňaz

Mŕtve more

manželia obnovujú manželské sľuby, ubytovanie.
4.deň: možnosť výstupu na horu Tábor /peši, alebo
taxíkom za 8,-$/, prehliadka kostola Premenenia. Nazaret
- Bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa. Cézarea
Maritima – Herodesovo mesto na dunách Stredozemného
mora, sídlo rímskych správcov Judey, mesto kde sa uskutočnili
tzv. Turíce pohanov (Sk 11), spojené s misiou apoštola Pavla,
mesto cirkevných otcov prvých storočí – možnosť kúpania
v Stredozemnom mori. Ubytovanie v Betleheme.
5.deň: po raňajkách odchod do Eilatu (kúpanie v Červenom
mori) a ďalej do Egypta, Hora Sinaj, ubytovanie a večera
v kláštore sv. Kataríny, nočný výstup na Mojžišovu Horu.
6.deň: po raňajkách prehliadka Kláštora Sv. Kataríny,
presun do Izraela, krátka zástavka pri Červenom mori vo
svetoznámom letovisku Eilat (možnosť kúpania), odchod
do Betlehema, večera, ubytovanie.
7.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 fakultatívne návšteva Qumran a Masada. Návrat do
Betlehema, ubytovanie.
8.deň: Jeruzalem, 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, Kostol sv. Anny /vstup 3 $/, Západný múr /Múr
nárekov/, presun do Betlehema, ubytovanie.
9.deň: Betlehem - Pole pastierov, podľa tradície miesto
kde pastieri prijali od anjelov posolstvo o narodení
Ježiša Krista. Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa
Mlieka, odchod na letisko, odlet do Košíc (cez Istanbul).
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje
sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Program zájazdu:
1.deň: V poobedňajších hodinách zraz v Bratislave,
transfer do Viedne, odlet do Tel Avivu. Po prílete transfer
na ubytovanie do Betlehema.
2.deň: Raňajky, prehliadka Betlehema. V popoludňajších
hodinách odchod autokarom k Mŕtvemu moru - kúpanie. Vo
večerných hodinách návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.
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3.deň: Raňajky, prehliadka Poľa pastierov. Popoludní
kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a ubytovanie v Betleheme.
4.deň: Raňajky, prehliadka Jeruzalema - Olivová
hora. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori, večera a
ubytovanie v Betleheme.
5.deň: Raňajky, prehliadka Haify, Cézarea prímorská.
Popoludní kúpanie v Stredozemnom mori, večera a
ubytovanie v Galilei.
6.deň: Po raňajkách celodenný výlet na sever do Galilei.
Výstup na horu Tábor, prehliadka Nazaretu a Kány
Galilejskej. Večera a ubytovanie.
7.deň: Raňajky, prehliadka Betánie, Jericha. Popoludní
kúpanie v Mŕtvom mori, večera a ubytovanie v Betleheme.
8.deň: Raňajky, prehliadka Jeruzalema Krížová cesta,
Boží hrob. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a
ubytovanie v Betleheme.
9.deň: Raňajky, kúpanie v Mŕtvom mori. Večera
a ubytovanie v Betleheme.
10.deň: Raňajky, fakultatívna prehliadka Qumranu a Masady,
kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a ubytovanie v Betleheme.
11.deň: Po raňajkách rozlúčka s Betlehemom, Ain
Karem, miesto narodenia Jána Krstiteľa a navštívenia
Panny Márie u Alžbety. Odchod na letisko v Tel Avive,
odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje
sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

PEŠIA PÚŤ PO SVÄTEJ ZEMI
S MONS. JÁNOM MAJERNÍKOM
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Tel Aviv - Viedeň
• 9 x hotelové ubytovanie s raňajkami ***, 8 x večera (v 2 - 3
lôžkových izbách so soc. zariadením)
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca – kňaz
• servisné poplatky

Jeruzalem -múr nárekov

V cene nie je zahrnuté:
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 70,-€ (platí sa
priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
• príplatok za transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,- €
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 9,20 €
• aj poistenie storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 20,- €
• vstupy do Národných parkov

•

audiosprievodca 1,- $/osoba/deň

850 €

Getsemanská záhrada

Mar Saba- kláštor svätého Saba

Program zájazdu:
1.deň: v poobedňajších hodinách stretnutie skupiny
v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným odletom
do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema.
2.deň: Betlehem- Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole
pastierov, jaskyňa Mlieka. Herodion -v lokalite sa nachádza
pevnosť, postavená na umelo navŕšenom kopci, ktorú
dal vybudovať kráľ Herodes Veľký (74–4 pred n. l.) a pod
ktorou sa nachádzajú pozostatky mesta Dolné Herodium.
Celá lokalita bola vyhlásená za národný park. V podzemí
boli objavené viaceré cisterny na vodu, ktoré zabezpečovali
dostatok vody pre prežitie. Mar Saba – najväčší gréckoortodoxný púštny kláštor svätého Saba. Do kláštora môžu
vstúpiť iba muži, aj to veľmi nepravidelne. Cesta ku kláštoru je peši.
3.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
4.deň: 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/, kostol hrobu Panny

CYKLO PÚŤ PO SVÄTEJ ZEMI
S O. MARIANOM ONDREJKOM
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Tel Aviv - Viedeň
• 9 x hotelové ubytovanie s polpenziou (v 2 - 3
lôžkových izbách so soc. zariadením) ***/**
• doprava batožiny, resp. bicyklov
• odborný sprievodca – kňaz
• servisné poplatky
V cene nie je zahrnuté:
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 80,-€ (platí sa
priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
• príplatok za transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,- €.
• letecká preprava bicyklov 2 x 63,- €
• vstupy do Národných parkov
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 9,20 €
• aj poistenie storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 %
storno poplatku stoji 20,- €

Jeruzalem

1090 €
- 19 -

Doprava: lietadlo
Termín: 11.05. – 20.05.2019

Márie, prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via
Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota.
5.deň: Wadi Qelt, Jericho. Pešia púť. Wadi Kelt je
prekrásny prírodný kaňon, ktorý je súčasťou rovnomennej
prírodnej rezervácie. Jericho - najstaršie obývané mesto
sveta, prehliadka kláštorov Juraja Kozibu a Pokušenia Pána.
Presun autobusom do Galilei.
6.deň: Nazaret- Arbel – Hora Blahoslavenstiev
– Kafarnaum. Pešia púť 20 km. Nazaret - Bazilika
Zvestovania a kostol sv. Jozefa. Vrch Arbel je vysoký 181
m n.m. a v jeho okolísa nachádzajú jaskyne i antické ruiny.
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.
7.deň: Nazaret-Tabor. Pešia púť 20 km.
8. deň: Kafarnaum – Betsaida-Kursi. Pešia púť 20
km. Betsaida - rodisko apoštolov Petra, Filipa a Petrovho
brata Ondreja v blízkosti Galilejského jazera v severnom
Izraeli. Kursi – národný park, historická lokalita.
9.deň: Nimrod-Banyas (vodopády). Pešia púť 10 km.
Pevnosť Nimrod je situovaná asi 3 km severovýchodne od
Banyas. Zrúcanina dominuje celej oblasti a dovidieť z nej
na celé údolie Hula. Banyas- všetkému dominuje jeden
z prameňov Jordánu, ktorý v dôsledku seizmických pohybov
pôdy vytryskuje v jarných mesiacoch z praskliny pod
jaskyňou. Podľa Nového Zákona Ježiš Kristus sa vracal okolo
prameňa a s apoštolmi zotrval v tejto oblasti.
10.deň: Akko, Haifa, odlet. Haifa je tretím najväčším
izraelským mestom a najväčším izraelským prístavom.
Návšteva nádherných terasových záhrad a chrámu viery
Baháí (Bahájska cirkev – v Haife sa nachádza svetové centrum
tejto viery). Svätyňa s prekrásnymi perzskými záhradami vás
privedie k myšlienke obdivuhodnej náboženskej tolerancie,
ktorá tu navzdory tak rozdielnym vieram existuje. História
vyslovila poučenie, že iba zmier je riešením pre všetkých, a
tak sa viera v Baháí stala štvrtou, oficiálne uznanou vierou
v Izraeli. Panoramatický výhľad z vrcholu hory Carmel.
Presun do historického prístavu Akko, presláveného z čias
križiackych výprav. Prehliadka Akko. Okrem malebného
prístavu vás tu upúta podzemné križiacke mesto. Odchod
na letisko, odlet do Viedne. Transfér do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 06.09. – 15.9.2019

Program zájazdu:
Celkový počet km: 950
1.deň: Tel Aviv (letisko) – Betlehem ( Lod, Beit Shemesh /
cesta č. 44/ /375/ ) 67 km
2.deň: Betlehem – Ein Karem- Jeruzalem -BetaniaBetlehem 63 km
3.deň: Betlehem – Wadi Qelt – Ein Gedi – rieka Jordán –
Jericho 120 km
4.deň: Jericho – Tabor – Nazaret 120 km
5.deň: Nazaret – Tiberias a okolie Genezaretského jazera
– Tiberias 100 km
6.deň: Tiberias – Qinjat Shemona – Cezarea Filipova –
Tiberias 150km
7. deň: voľný deň (Genezaretské jazero, kúpanie, oddych)
8.deň: Tiberias – Akko – Haifa 100 km
9.deň: Haifa – Muharaqa – Netánia – Joppe 140 km
10.deň: Joppe –Tel Aviv – Tel Aviv (letisko) 30 km
Podrobnejšie informácie v našej CK.

Doprava: lietadlo
Termín: 05.02. – 09.02.2019

JORDÁNSKO

JERASH-MADABA-HORA NEBO-AMMÁN-PETRA-WADI RUM
Sprievodca: Mons. Ján Majerník

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Viedeň - Ammán – Viedeň
• letiskové poplatky
• hotelové ubytovanie s polpenziou *** + 1 x ubytovanie
v púšti - Wadi Rum
• doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
• duchovný doprovod, sprievodca
• vstupy v Jordánsku vrátane Petry
V cene nie je zahrnuté:
servisné poplatky 185,- €
hraničné poplatky, víza a obslužné, ktoré predstavuje
sumu 70,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
• fakultatívne výlety
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,- €
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 5,40 €
• aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 %
storno poplatku, cena 10,- €

•
•

Petra

490 €

Púšť Wadi Rum

Jerash

Program zájazdu:
1.deň: zraz v Bratislave v doobedňajších hodinách,
transfer na letisko, odlet do Ammánu. Po prílete
transfer na hotel, ubytovanie, večera. Možnosť večernej
prechádzky mestom.
2.deň: po raňajkách, prehliadka Jerash – významné
antické rímske mesto. Zastávka v Madabe – mozaiková
mapa zhotovená v byzantskom období zobrazuje
vtedajší Jeruzalem s jeho významnými stavbami.
Odchod na horu Nebo – podľa tradície miesto smrti
Mojžiša. Odchod na ubytovanie, večera.
3. deň: návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti.
Asi 60 kilometrov južne od Aquaby sa nachádza ďalší
skvost Jordánska, púšť Wadi Rum. Mesačné údolie
očarí ohromnou silou. Prehliadka sa začína neďaleko
hory nazvanej Sedem vrcholov múdrosti. Je preslávená
a spojená s osobou, ktorá je spätá s Wadi Rum
a históriou Sýrie a Jordánska – Lawrencom z Arábie.
Bol to britský plukovník T. E. Lawrence. Do púšte sa
vyráža v otvorených džípoch. Cestou sa otvorí jedna z

najkrajších púštnych scenérií sveta. Pôsobenie slnka ešte
viacej umocňuje obrazy nádherných skál. Wadi Rum
bola prvý raz spomenutá už v Ptolemajovskej geografii
ako Aramona a tiež vraj ako Ad aj v Koráne. Nabatejci
sa tu zabývali už v 4. storočí. Vytvorili skalné maľby
v pieskovcových masívoch skál.
Beh storočí, vietor a počasie erodovali masívy v skalné
veže a bizarné kopce týčiace sa z hôr piesku, v ktorom sa
celá oblasť priamo topí. Krása vyráža dych.
Dúhové masívy
Duny sú jednou veľkou záplavou oranžovo-červeného
piesku. Keď vystúpite na vrcholok niektorého pahorku,
rozprestrie sa pred vami fantastický obraz. Len vtedy
dokonale vidíte krásny prechod od béžovej cez ružovú
až po oranžovo-červenú. Wadi Rum je unikátna.
Z farebného piesku vyrastajú k nebu priam vertikálne
pieskovcové útvary. Z roviny sa tu týčia ako obry. Kam
oko dohliadne vidíte červené a oranžové odtiene
pieskovcových stien či široké duny. Keď natrafíte na
beduínov, roztrúsené ťavy, či si posedíte na ošúchanom
koberci a prijmete horúci čaj nalievaný z otlčenej starej
kanvičky, máte pocit zázraku.
25.júna 2011 bola Wadi Rum zapísaná ako súčasť
Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
4. deň: celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho
hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly
(Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa
Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy kláštor, sv.
omša v starom byzantskom chráme/, podvečer návrat
do Ammánu, večera, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách prehliadka mesta. Ammán
- je hlavné mesto Jordánska s populáciou okolo
4 mil. obyvateľov. Ammán Vás očarí svojou
históriou, pamiatkami a veľmi príjemnými domácimi
obyvateľmi. V meste sa nachádza mnoho starovekých
stĺpov, hradieb. V poobedňajších hodinách odchod na
letisko, odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Program v ponukovom letáku je orientačný a
prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

MAROKO-ČERVENÁ PERLA AFRIKY

Doprava: lietadlo
Termín: 12.02. – 19.02.2019

VOLUBILIS – FÉS - MEKNES – RABAT - CASABLANCA - MARAKESH
POHORIE ATLAS – IMMOUZER du KANDAR- IFRAN-AZROU-BENI MELLAL
Sprievodca: Mons. Ján Majerník

V cene je zahrnuté:
• letenka Bratislava - Marakesh – Bratislava
• 7 x hotelové ubytovanie s raňajkami 3*, 4*,
4 x večera vrátane večere Fantasia
• transfery v Maroku počas programu
• miestny anglicky hovoriaci sprievodca
• vstupy (okrem mešity Hassana II v Casablanke a
záhrad Majorelle v Marakéši)
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
servisné poplatky 185,- €
obslužné, ktoré predstavuje sumu 40,-€ (platí sa
priamo sprievodcovi)
• obedy, nápoje počas jedla v reštauráciách a hoteloch
• fakultatívne výlety (Ourika údolie 15,-- €, Essaouira 25,- €
• poistenie / aj storna zájazdu: poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku/, cena 16,- €

•
•

Hassan II Mešita
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685 €
Program zájazdu:
1.deň: prílet na letisko v Marakéši, privítanie
sprievodcom, transfer do hotela. Večer Vás sprievodca
vezme na orientálnu prehliadku mesta, na námestie
Djemaa el-Fna-centrálne námestie Marakéša. Počas
dňa tu nájdete len trh, no najpôsobivejšiu atmosféru
si vychutnáte za súmraku, kedy sa celé námestie zaplní
ľudovými umelcami, vôňa čerstvo pripraveného jedla,
koncerty, zvuk najrôznejších hudobných nástrojov....
vďaka vláde bolo toto skoro stredoveké divadlo
zachované.
2. deň: po raňajkách odchod do Casablanky,
prehliadnete si túto metropolu, námestie Spojených
národov, námestie Mohameda V., kde sa nachádzajú
významné budovy, ako napríklad radnica či parlament,

Rabat

Meknes

modernú rezidenčnú a pobrežnú štvrť Anfa, z vonkajšej
časti mešitu Hassana II., čo je komplex spájajúci mešitu,
madrásu, knižnicu a hammam (vstup nie je zahrnutý v
cene). Navštívite jednu z mešít, ktoré sú otvorené pre
iné náboženstvo ako moslimské a Ain Diab, ktoré leží v
západnej časti krajiny na pobreží Atlantiku, miestne pláže
tvoria dlhé pásy čistého piesku s rozvinutým cestovným
ruchom, večerný život, množstvo reštaurácií a bazénov.
Večera a ubytovanie v Casablance.
3. deň:po raňajkách odchod do Rabatu, hlavného
mesta Maroka a jedného zo 4 kráľovských miest.
Tu si prehliadnete bulvár Hassana II., kasbu Oudaia,
nedokončený Hassanov minaret, Mauzóleum
Mohameda V. Mimo mestských hradieb leží nekropola
Challah z 13.stor., uvidíte opevnenie Kráľovského
Paláca. Nasleduje prejazd do mesta Meknes, ktoré je
zaradené na zoznam pamiatok UNESCO, založené
Moulayom Ismailom, brány Bab Mansour, mauzóleum
Moulay Ismail, námestia El Hedime, zástavka pri
stajniach a sýpkach Moulaye Ismaila. Mesto získalo
význam za vlády sultána Moulaya Ismalia, v tejto dobe
ho obklopovalo viac ako 45 km hradieb a malo viac
ako 50 palácov. Moulay Idriss, z náboženského hľadiska
významné miesto pomenované po svojom zakladateľovi,
náboženskom vodcovi. Zastávka pri ruinách rímskeho
mesta Volubilis. Okrem dláždených ulíc, pôdorysov
domčekov a manufaktúr na výrobu olivového oleja
návštevníka zaujmú dodnes zachovalé farebné mozaiky,
ktoré majú predovšetkým morské motívy. Nachádza sa
tu jediný minaret valcového tvaru v Maroku. Nakoniec
príjazd do Fésu, ubytovanie.
4. deň: tento deň je v programe celodenná prehliadka
mesta Fés, klenot španielsko-arabskej civilizácie.
Hlavné intelektuálne, náboženské, kultúrne centrum
a hlavné duchovné mesto založené v roku 790 pred
Kr.Moulayom Idrisom II. Medzi najdôležitejšie patria

TRANSSIBÍRSKA
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Medresy (islamské pedagogické univerzity), veľkú
mešitu El Qaraouiyin, prvú univerzitu na svete a fontánu
Najjarin. Po obede návšteva stredovekej mediny mesta
Fés, obklopené líniou hradieb a brán, uličky plné
remeselníkov a obchodníkov, brána Boujeloud.
5. deň: po raňajkách prejazd do Marakéšu cez
pohorie stredného Atlasu, krásna jazda cez Berberské
dediny a mestá, Imouzzer du Kandar - mestečko
nachádzajúce sa 625m.n.m. a Ifran, nádherné lyžiarske
stredisko, Azrou, mesto Beni Mellal s pomarančovými
a olivovými hájmi s možnosťou zastávky na obed. Príjazd
do Marakeša, ubytovanie.
6. deň:po raňajkách celodenná prehliadka Marakéša,
druhého najstaršieho cisárskeho mesta známeho ako
“Perla Juhu”, fascinujúca história a bohaté kultúrne
dedičstvo tohto starobylého mesta, saadské hroby,
minaret Koutoubia-najvyššia budova mesta a symbol
Marakéša, palác Bahia s nádhernou štukovou výzdobou
a cédrovými drevorezbami a záhrady Menara. Námestie
Djemaa El Fna. Večera Fantasia v známej reštaurácii
“Chez Ali”, Vychutnajte si predstavenie, ktoré zahŕňa
konskú šou, folklórne a brušné tance. Ubytovanie.
7. deň: oddych alebo fakultatívne program v neďalekom
panenskom údolí Ourika, južne od Marakéšu, kde
zažijete tradičný berberský život. Je považované za
jedno z najmalebnejších v celom Maroku. Zelené pásy
vegetácie na úpätí pohoria Atlas sú okúzľujúce. Alebo
celodenný výlet do pobrežného mesta Essaouira,
jedno za najkrajších miest južného Maroka. Prímorské
letovisko a zároveň malebné prístavné mestečko ležiace
na pobreží Atlantiku. Mesto bolo v roku 2001 zapísané
do zoznamu UNESCO.
8. deň: po raňajkách transfer na letisko a odlet.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo - vlak - lietadlo
Termín: 21.06. – 01.07.2019

Sprievodca: Mons. Ján Majerník

V cene je zahrnuté:
letenka Viedeň – Moskva - Irkutsk, Vladivostok –
Moskva - Viedeň.
• lehátko v štvorlôžkovom kupé na trase Irkutsk –
Ulan Ude – Chabarovsk - Vladivostok
• transfery počas programu
• hotelové ubytovanie ***
• strava podľa programu
• duchovný doprovod, sprievodca

•

Shamanka Rock

V cene nie je zahrnuté:
servisné poplatky 290,- €,
transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,- €
víza a vízová podpora 85,- €
bakšišné 90,- € (platí sa sprievodcovi na mieste)
povinný príplatok k vybaveniu víz:
poistenie /poistné krytie do výšky 80 % storno
poplatku/ 37,40 €

•
•
•
•
•

1990 €

Taltsy múzeum

Program zájazdu:
1.deň: ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer
autobusom na letisko, odlet do Irkutska s prestupom
v Moskve.
2. deň: ráno prílet do Irkutska. Stretnutie s miestnym
sprievodcom, raňajky. Prehliadka mesta Irkutsk. Návšteva
skanzenu Taltsy - múzeum drevenej architektúry a
etnografie. Presun do starobylého mestečka Listvyanka
na brehu Bajkalského jazera, panoramatická vyhliadka
na Šamanov kameň, nachádzajúci sa v mieste, kde
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vyteká rieka Angara z Bajkalského jazera. Obed, návšteva
dreveného ortodoxného kostola sv. Mikuláša, rybí trh,
prehliadka limnologického múzea Bajkalu- súčasťou je i
akvárium. Ubytovanie.
3.deň: po raňajkách odchod na trajekt, plavba na
Olkhon, ktorý je najväčším ostrovom Bajkalu. Možno
povedať, že Bajkal je modré srdce Sibíri a Olkhon je
srdce Bajkalu. Ostrov je geografickým, historickým aj
duchovným centrom jazera. Rozprestiera sa v blízkosti
najhlbšieho bodu (1637 m), v rovnakej vzdialenosti
od severného a južného brehu jazera. Koncentruje sa
tu rozmanistosť prírodného reliéfu pobrežia Bajkalu.
Dokonca pobrežie ostrova kopíruje pobrežie jazera. V
mýtoch a legendách pôvodných obyvateľov Buriatov sa
Olkhon nazýva príbytkom strašných duchov Baikalu.
Na konci 20. storočia buriatskí šamani uznali ostrov za
„hlavnú svätyňu a kultové centrum celomongolského
a stredoázijského významu, ktorá zosobňuje posvätný
dedičný domov Buryatov“. Oblasť Peschanoe dedinka osídlená v minulosti trestancami žijúcimi v
gulagu. Legendami opradené skaly „Traja bratia“,
Cape Khoboy -najsevernejšia časť ostrova. Nakoniec
sa otvorí nádherný pohľad na „vizitku Bajkalu“ Burkhan Cape alebo Shamanka Rock, v minulosti
najobľúbenejším posvätným miestom na jazere Bajkal.
Jaskyňa bola považovaná za sídlo Aegina, vládcu ostrova.
Šamanské rituály sa konali v jaskyni a v skalách pri
pobreží. Neskôr po Lamaizácii Buryatov tu postavili
oltár Budhu. V blízkosti je nádherná pláž v zátoke
Saraisky. Veľkolepá piesočnatá pláž sa rozprestiera 3 km
medzi Cape Burkhan a dedinou Kharantsy. Je obklopená
borovicovým lesom. Obed počas programu. Večera a
ubytovanie v rekreačnom stredisku.

Ivolginsky Datsan

Mesto Vladivostock

Ostrov Ogoy

4.deň: po raňajkách plavba na ostrov Ogoy ktorý
je dlhý zo severu na juh 6 km a pôdorysom pripomína
tancujúcu postavu s rozpätými rukami. Buddhistická
stupa, postavená v roku 2005, sa označuje ako stupa
osvietenstva a víťazstva nad démonmi, je v nej socha
ženy - matky všetkých budhistov. Má charakteristickú
architektúru. Stupa, postavená na najvyššom bode
ostrova /512 m n. m./, 60 m nad hladinou jazera
Bajkal, sa nachádza priamo v srdci ostrova. Budovali ju
dobrovoľníci z rôznych častí sveta, z Moskvy, Petrohradu,
Minska, Jekaterinburgu, Irkutska, New Yorku, Londýna,
Lisabonu. Všetok stavebný materiál bol privezený loďou
a následne vynesený na vrchol. Najťažšie kusy vyviezol
vrtuľník. Projekt navrhol irkutský architekt. Na výstavbu
dohliadal láma z Bhutanu. Buddhisti veria, že čím viac
krát obídu sväté miesto /stupu, buddhistický vrch,
vrchol posvätnej hory/, tým pravdepodobnejšie bude, že
dosiahnu dokonalosť mysle, pokoj a mier. Najhorlivejší
veriaci prejdú 108 krát okolo svätých miest a veria, že im
to prinesie očistu a slobodu. Obed, návrat do Irkutska.
Prechádzka v centre mesta, nákup suvenírov, večera,
presun na železničnú stanicu. Nočná jazda lôžkovým
vlakom do Ulan Ude.
5.deň: ráno príchod do Ulan Ude, raňajky, stretnutie
s miestnym sprievodcom. Prehliadka mesta, návšteva
budhistického kláštorného komplexu Ivolginsky
Datsan. V rozľahlom areáli je asi 50 správnych
drevených budov, hlavne na ubytovanie mníchov.
Vyvolávajú pocit, ako by sa tu čas zastavil. Obed, odchod
na železničnú stanicu. Asi o 17 hod. odchod vlakom do
Chabarovska.
6.deň: celodenná jazda vlakom (plná penzia).
7.deň: celodenná jazda vlakom (plná penzia).
8.deň: príchod do Chabarovska o 01.30, presun do hotela,
ubytovanie. Po raňajkách prehliadka mesta. Bolo založené v
roku 1858 ako vojenská stanica Chabarovka, nesie názov na
počesť ruského cestovateľa 17. storočia Jerofeja Chabarova.
Od roku 1926 je mesto administratívnym centrom
Ďalekovýchodného kraja, a od roku 1938 - Chabarovského
kraja. Námestie Lenina, Námestie Komsomolcov, katedrála,
Dynamo park, nábrežie rieky Amur. Návšteva Múzea histórie
amurského mosta, po obede prehliadka národopisnej
expozície Múzeum Grodekova, osobné voľno. Odchod
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vlakom do Vladivostoku o 18.30 hod.
9.deň: ráno príchod do Vladivostoku, kde končí
Transsibírska magistrála. Je to jedno z najjužnejších miest
Ruska, administratívne centrum Prímorského kraja v
blízkosti hraníc s Čínou a Severnou Kóreou. Oblasť
dnešného Vladivostoku bola osídlená už v dávnej minulosti.
Prvý krát sa objavuje na čínskych mapách Yongmingcheng
za vlády Dynastie Jüan na konci 13. storočia. Ajgunskou
zmluvou z roku 1858 a Pekingskou zmluvou z roku 1860
pripadla nakoniec celá oblasť Ruskej ríši. Stretnutie so
sprievodcom, transfer do hotela, kde si môžete odložiť
batožinu. Prehliadka najväčších atrakcií Vladivostoku Centrálne námestie, maják, víťazný oblúk cára Mikuláša,
Ponorka C-56, obed v City Cafe. Prehliadka Ruského
ostrova, ležiaceho niekoľko km južne od Vladivostoku.
Nachádza sa tu bývalá základňa strategického delostrelectva
ZSSR, prístupná ako múzeum. V dobách Sovietskeho
zväzu bol ostrov vďaka vojenskému významu zakázanou
zónou, podobne ako priľahlý Vladivostok. Od roku 2005
sa realizuje projekt na rozvoj ostrova, v rámci ktorého bola
na ostrove vytvorená zvláštna ekonomická zóna, ktorá
zahŕňa aj kampus Federálnej univerzity ďalekého východu,
zázemie pre biotechnologický a informačno technologický
výskum a tiež medicínske centrum. Je tu vybudovaný aj
športovo-rekreačný areál, ubytovacie kapacity a obytné
domy. Návšteva múzea vorošilovskej batérie a parku Patriot.
Návrat na hotel, ubytovanie.
10.deň: po raňajkách stretnutie sa so sprievodcom,
transfer autobusom (cca 1,5 hod.) do Shkotovska.
Návšteva Safari Parku, kde žijú všetky zvieratá Tajgy
Ussuri. Ľudia a zvieratá bez mreží, jám, skiel,...jelene
červené, škvrnité, srnky, diviaky, králiky. Sami sa k Vám
priblížia. Môžete ich kŕmiť priamo z rúk, hladkať a
fotografovať. Z mosta budete pozorovať tigre. Na ploche
1 hektára sa voľne pohybujú 4 rôzne druhy - amurský,
sibírsky, ussurijský a pruhovaný. Nachádzajú sa tu aj ďalšie
šelmy, tiež vtáky a iné druhy zvierat. Tento park je jediný
svojho druhu v Rusku a patrí k dvanástke najlepších
ZOO na svete. Po obede návšteva Oceanária, návrat na
hotel, ubytovanie.
11. deň: Transfer na letisko, odlet do Viedne cez Moskvu
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo - vlak - lietadlo
Termín: 21.06. – 08.07.2019

Sprievodca: Mons. Ján Majerník

V cene je zahrnuté:
letenka Viedeň – Moskva - Irkutsk, Vladivostok –
Moskva - Viedeň.
• lehátko v štvorlôžkovom kupé na trase Irkutsk –
Ulan Ude – Chabarovsk - Vladivostok
• transfery počas programu
• hotelové ubytovanie ***
• strava podľa programu
• duchovný doprovod, sprievodca,

•

V cene nie je zahrnuté:
servisné poplatky 290,- €
letenka Vladivostok – Petropavlovsk Kamčatskij –
Vladivostok cca 400,- €
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,- €
• víza a vízová podpora 85,- €
• bakšišné 150,- € (platí sa priamo sprievodcovi na mieste)
• Povinný príplatok k vybaveniu víz:
poistenie /poistné krytie do výšky 80 % storno
poplatku/ 61,20 €

•
•
Údolie gejzírov

3890 €
Avacha záliv

Program zájazdu:
1 - 10.deň: program totožný ako TRANSIBÍRSKA
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MAGISTRÁLA
11. deň: Transfer na letisko, odlet do Petropavlovska
Kamčatského. Po prílete na Kamčatku ubytovanie
v hoteli, výlet k pobrežiu Pacifického Oceánu, k pláži
s čiernym pieskom. Večer výlet do oblasti Paratunka,
dedinky s viac ako 1000 obyvateľov. Atrakciou je bazén
s termálnou vodou, možnosť kúpania. Večer návrat do
hotela.
12. deň: výlet helikoptérou do Údolia gejzírov.
/fakultatívne/. Údolie sa nachádza v centrálnej časti
Kamčatského polostrova, neďaleko pobrežia Pacifiku a je
dlhé približne 6 – 6,5 km. Preteká ním riečka Gejzirnaja.
Do zosuvu v roku 2007 bolo v údolí aktívnych asi 23
veľkých a približne stovka malých gejzírov, ako aj viacero
horúcich prameňov. Pôvodom tepla je blízky kalderový
komplex Uzon. Viaceré gejzíry sú pomenované (Trojitý
gejzír, Perlový, Fontána, Veľká pec, Búrlivý, Horizontálny,
atď.), najväčší je Velikij, ktorý vystrekuje vodu až do
výšky 40 m. Údolie gejzírov je veľmi ťažko dostupné,
najľahšia cesta je transport helikoptérou. Je to jediné
miesto veľkej koncentrácie gejzírov na eurázijskom
kontinente, súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva –
kamčatských vulkánov. Večer návrat do hotela.
13. deň: výlet loďkou do unikátneho zálivu Avacha,
jedného z najkrajších a najväčších zálivov v Rusku.
Ponúka úžasný výhľad na sopku Avacha. Má dĺžku 24
km, šírku 3 km a maximálnu hĺbku 26 m. Je centrom

Termálne kúpanie Zelenovskie ozerki

námornej dopravy na Kamčatke, sídlom Ruskej
pacifickej flotily, jeden z mála prirodzených prístavov
sveta, kde môžu kotviť všetky typy lodí. Ústia tu rieky
Paratunka a Avacha, v zálive vytvárajú viaceré ostrovy.
Na ostrovoch Starichkov a „Traja bratia“ hniezdia vzácne
kolónie morských vtákov, vrátane morského orla. Oblasť
vyhľadávajú potápači aj rybári. Možno aj Vy uvidíte
delfíny, kraby, kosatky. Obed, návšteva národného kempu
psích záprahov, prezentácia národného tímu, večera.
14. deň:výlet terénnymi vozidlami asi 45 km do sedla
medzi vulkánmi Avachinsky /2.741 m/ a Koryaksky
/3.456 m/. Výstup na horu Camel a popri ostrohoch
vulkánov Avachinsky a Koryaksky (2-3 hodiny). Krása
krajiny, vysokohorská kvetena, kolónie hlodavcov Obed
v balíčku ......večer návrat do mesta.
15. deň:jazda autom cez planinu vulkánov Vilyuchinsky

a Gorely, až k spodnej časti vulkánu Mutnovsky (110
km). Prechádzka asi 2.5 km k prírodným horúcim
prameňom (malé Údolie Gejzírov). Po ceste možnosť
navštíviť Horné paratunské horúce pramene a vodopád
Viluchinsky. Večer návrat do hotela.
16. deň: prehliadka mesta a rybieho trhu. Výlet k
prameňom Zelenovskie ozerki. Kúpanie v liečivej
termálnej vode. Návšteva čajovne Chanya, ochutnávka
bylinkových tinktúr a čajov, príbehy o Kamčatke,
organová a gitarová hudba, večera. Návrat do hotela.
17. deň: návšteva rybieho trhu a transfer na letisko. Odlet
do Vladivostoku, transfer na hotel, ubytovanie.
18. deň: ráno odlet cez Moskvu do Viedne a následne
transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 06.05. – 11.05.2019

LIBANON

Po stopách sv. Charbela, Pána Ježiša a sv. Pavla
Sprievodca: Mons. Ján Majerník

„A vstal odtiaľ a odišiel do okolia Týru a Sidona a vojdúc do domu
chcel, aby sa nikto nedozvedel o tom, ale sa nemohol utajiť. Lebo
počujúc o ňom žena, ktorej dcéra mala nečistého ducha, prišla a pad
la k jeho nohám – a žena bola Grékyňa, Sýrofeníčanka rodom – a
prosila ho, aby vyhnal démona z jej dcéry.“ Marek 7: 24-26
V cene je zahrnuté:
letenka Viedeň – Bejrút, Bejrút – Viedeň
4 x ubytovanie*** s raňajkami, 4 x večera (z toho 1 x
s hudbou rozlúčková)v2-3lôžkových izbách so soc.zariadením
• doprava klimatizovaným autobusom po trase
• miestny sprievodca
• duchovný doprovod, sprievodca
• vstupy

•
•

Anjar

V cene nie je zahrnuté:
servisné poplatky 185,- €
transfer na letisko do a z Viedne 15,- €
obslužné, ktoré predstavuje sumu 50,- € (platí sa
priamo sprievodcovi)
• poistenie /aj storno zájazdu krytie do výšky
80 % storno poplatku/, cena 13,80 €
Program zájazdu:

•
•
•

690 €
Jeita Grotto jaskynný komplex

Bejrút

1.deň: zaraz v Bratislave podvečer. Večer odlet do
Bejrútu cez Belehrad. Po prílete transfer na hotel,
ubytovanie.
2. deň: Po raňajkách odchod do Jeita Grotto
(Džajta), je nádherný jaskynný komplex dlhý cez
deväť kilometrov. Jaskyňu objavil v roku 1836 americký
misionár William Thompson. Priestor má unikátnu
akustiku, v roku 1969 tu koncertoval Karlheinz
Stockhausen. Údajne sa tu nachádza najväčší stalaktit
na svete, ktorý meria osem metrov. Návšteva dôležitého
pútnického miesta Harissa, kde je umiestnená 15 tonová
bronzová socha Panny Márie, nazývaná Libanonská
Madona. V tesnej blízkosti je moderná katedrála zo skla
a betónu. Toto miesto navštívil roku 1997 Sv. Otec Ján
Pavol II. Zastávka v Byblos - Fénicko-hebrejský prístav
Gebal udržoval v 3. tisícročí pred Kristom obchodné
styky s Egyptom. Bývalú slávu Byblu dnes pripomínajú
mestské hradby s dvomi vstupnými bránami, niekoľko
chrámov a kráľovské hrobky. V Byblose vznikla fénická
abeceda. Pokračujete do Annaya (Lurdy Blízkeho
Východu – hrob sv. Charbela). Večera, ubytovanie.
3.deň:Po raňajkách návšteva údolia Bekaa Valley.
Cestou budete mať panoramatický výhľad na
Horu Hermon (V diskusiách o historickom mieste
Premenenia sa môžeme stretnúť s názorom niektorých
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autorov, ktorí neumiestňujú udalosť Premenenia na
horu Tábor, ale na niektorý z vrchov pohoria Hermon.
Dôležité však zostáva, že dej príbehu Premenenia sa
odohráva na vysokom vrchu. Ľudia všetkých kultúr
a náboženstiev považovali hory za posvätné miesta
Božej prítomnosti. Pri pohľade na vrchol hory si človek
uvedomoval, že miesto, kde sa nebo dotýka zeme,
musí byť miestom, kde Boh zostupuje k človeku). Prvá
zastávka bude Baalbek s Jupiterovým, Bakchovým
a Venušiným chrámom. Patria k najväčším chrámovým
komplexom, aké boli na Blízkom východe vybudované.
Ďalej sa vydáte ku Chateau Ksara, domovine vinárov
a budete tu degustovať miestne víno. Zastávka na obed.
Popoludní prehliadka Anjar, sídla ummájovskych
chalifov, ktoré bolo obohnané ochranným valom a má
pravouhlý pôdorys (rozdelený 2 kolonádami). Večera,
ubytovanie.
4.deň: Po raňajkách navštívime rodisko sv. Charbela.
Narodil sa ako piate dieťa nemajetných rodičov Antuna
a Brigid Makhlúfových katolíkov maronitského rítu.
Rodina žila v malej horskej dedine Bekaa Kafra 140
km severne od Bejrútu. Vydáme sa údolím Kadíša,
zapísanom na listine UNESCO, s radom historických
kláštorov k slávnym cédrovým lesom v blízkosti
mestečka Bšaré. „Božie cédre“ V nadmorskej výške
okolo 2000 metrov sa týči cez 400 velikánov, vo veku od
100 do 1000 rokov. Vek siedmych z nich, tzv. biblických
cédrov sa odhaduje na 1200 - 2000 rokov. Slávny kláštor
der Mar Antonios Kozahjá so slávnou jaskyňou sv.
Antonína a najstarším tlačiarenskými lisom na Prednom
východe. Večera, ubytovanie.
5.deň: Raňajky v hoteli. Navštívime staré fénické
prístavy. Naša prehliadka začína návštevou mesta Sidon
alebo Saïdy, tretieho najväčšieho mesta v Libanone.
Podľa knihy Genesis, Sidon bol syn Kanaán, vnuk Noa.
Navštívime Sidonský morský hrad. Potom pokračujeme
nábštevou Tyru, ktorý je spojený s dôležitými fázami
ľudstva. Úžasní navigátori a obchodníci, Féničania boli
povestní tým, že zrodili veľké osobnosti mytológie
vrátane Cadmosa, ktorému sa pripisuje zavedenie
abecedy do Grécka a jeho sestry Európy, ktorá dala
meno európskemu kontinentu. Navštívime tiež
Maghdouche, kde Panna Mária čakala na Ježiša, keď
kázal v Sidone. Návrat na hotel, rozlúčková večera
s hudbou.
6.deň: Po polnoci odchod na letisko, odlet cez Belehrad
do Viedne.
Upozorňujeme, že Váš cestovný pas musí byť platný
minimálne 6 mesiacov po návrate a nesmie v ňom byť
pečiatka vstupu do Izraela.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

IRÁN
BIBLICKÁ PERZIA

Doprava: lietadlo
Termín: 11.03. – 22.03.2019

Sprievodca: Mons. Ján Majerník

Púť - po stopách Starého a Nového zákona, umožňuje každému
účastníkovi prehĺbenie biblických vedomostí a prispieva
k obohateniu horizontu viery v širšom kontexte Svätej zeme.
Irán, hornatá krajina juhozápadnej Ázie je jedna z najväčších
krajín v okolí Perzského zálivu. Náhorná plošina Iránu je kolískou
perzskej civilizácie, ktorá siaha do rokov 5000 pred Kristom.
V cene je zahrnuté:
medzinárodná letenka Viedeň – Teherán - Viedeň
vnútroštátna letenka: Teherán- Ahvaz,
hotelové ubytovanie 5*, 4* s raňajkami + večere
počas programu
• fľaša vody na deň
• miestny anglicky hovoriaci sprievodca
• bus počas programu
• vstupy
• duchovný doprovod, sprievodca

•
•
•
Azadi Towera - Teherán

V cene nie je zahrnuté:
obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- € (platí sa
priamo sprievodcovi )
• servisné a letiskové poplatky na všetky lety 290,- €
• víza + vízová podpora 80,- €
• transfer na a z letiska Viedeň 15,- €
• poistenie /aj storna zájazdu: poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku/, cena 52,80 €
• jednolôžková izba 255,- €

•

Persepolis

Persepolis

Čonga Zanbil

1195 €
Program zájazdu:
1.deň: odlet z Viedne do Teheránu, hlavného mesta Iránu.
2.deň: prílet do Teheránu v skorých ranných
hodinách, ubytovanie. Prehliadka Teheránu, návšteva
Národného múzea. Bolo zriadené v roku 1937. V
súčasnosti zlučuje Archeologické múzeum Iránu
a Múzeum národných umení. Budovu projektoval
francúzsky architekt André Godard v neosasánovskom
štýle. Uchováva najcennejšie zbierky Iránskej histórie a
kultúry. Ďalšou pýchou Teheránu je unikátne Národné
múzeum klenotov, jedna z najvýznamnejších zbierok
sveta. Každý klenot je dôkazom fantázie a kreativity
miestnych umelcov a bol zároveň svedkom niektorej z
kapitol bohatých dejín iránskeho národa. Palác Golestan,
zbierka skla a keramiky v múzeu Abgineh. Presun na
letisko s následným odletom do Ahvaz.
3.deň: Ahvaz - archeologická lokalita Sus. Mesto
bolo významným centrom perzskej ríše. Biblické
Sus sa spomína v knihe Ester, Nehemjáš a Daniel,
ktorí žili v tomto meste v 6. st. pr. nl. Ester sa tu stala
kráľovnou a zachránila tak židov pred genocídou. Hrobka
proroka Daniela, ktorú s úctou navštevujú židia, kresťania
aj moslimovia, mohutný hrad, zikkurat Čogha Zanbil
/UNESCO/, unikátna stavba ríše Elam, najstaršej na území
dnešného Iránu. Má štvorcový pôdorys 105 x 105 metrov,
bol celý postavený z vypaľovaných tehál. Pôvodne bol
vysoký 65 metrov, rozdelený na päť stupňovitých terás, ktoré
boli spojené monumentálnym schodiskom, umiestneným
vnútri veže. Na hornej terase stál chrám najvyššieho
elamského boha Inšušinaka „pána Sús“ a hrobka kráľa
Untaša Gála. Tu mali prístup iba najvyšší kňazi. V okolí
zikkuratu boli odkryté základy ďalších chrámov, kráľovské
hrobky a paláce. Návrat do Ahvaz, večera, ubytovanie.
4. deň: po raňajkách odchod do starovekého
sasánovského
hlavného
mesta
Bishapoor
vybudovaného na pamiatku víťaznej bitky Peržanov nad
Rimanmi. Stavali ho rímski vojaci zajatí po porážke cisára
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Valeriána v roku 260 n. l. Prehliadka skalných reliéfov
Tang Chogan, ktoré zobrazujú víťazstvo panovníka
Shapurla nad Rimanmi, ako i ďalšie historické udalosti.
Pokračovanie do Shiraz. Večera a nocľah v Shiraz.
5. deň: Po raňajkách prehliadka mesta Shiraz, ktoré
ospevujú perzskí básnici ako mesto ruží. Návšteva
historického perzského parku Eram, vybudovaného
v 13. storočí. Táto oáza pokoja ponúka návštevníkom
oddych. Pred nádherne zdobeným palácom je fontána
naplnená tyrkysovou vodou. Zo všetkých strán ju
lemujú palmy a farebné kvety. Vzduchom sa šíria zvuky
tradičnej perzskej hudby a návštevníci sa cítia ako v
rozprávke Tisíc a jednej noci. Park je zároveň botanickou
záhradou, starostlivo upravené skalky sú popretkávané
rastlinkami od výmyslu sveta. Nechýbajú k ním ani
popisky. Očarí Vás aj park Narenjestan. Návšteva
mauzólea dvoch najväčších perzských poétov Sa´adi
a Hafeza, mešita Nasirol Molk a Vakil, nádherná svätyňa
Ali Ibn Hamzeha s dvomi minaretmi a zrkadlovou
výzdobou. Večera a ubytovanie v Shiraz.
6.deň: Po raňajkách odchod do Persepolis. Bývalé
veľkolepé hlavné mesto dynastie Achemenidskej ríše
je dnes na zozname UNESCO. Z obrovskej kráľovskej
rezidencie, ktorej súčasťou bola i dokonalá sústava kanálov
a vodovodov, sa čiastočne zachovala impozantná audienčná
sála s mohutnými stĺpmi, „Brána všetkých krajín“ cez ktorú
museli kedysi prechádzať vyslanci podrobených národov
a tiež reliéfy týchto vyslancov. V Naqch-e-Rustam návšteva
monumentálnych hrobiek vládcov Artaxerxesa I, Xerxesa,
Daria I. a II., v Pasargade hrobka kráľa Kyra a zvyšky troch
palácov. Večera a ubytovanie v Yazd.
7.deň: po raňajkách prehliadka Yazd. História mesta
siaha do 3. st. n. l., stálo na obchodných cestách a v 7. st.
sa stalo významným centrom Hodvábnej cesty. Nakoľko
mesto nebolo nikdy úplne zničené, zachovalo sa
perfektné, kompaktné jadro starého mesta, postaveného
z nepálenej tehly. Všetko má svetlohnedú farbu suchej
hliny. Návšteva Zoroastrian, kde uvidíte posvätný oheň,
ktorý je uchovaný už stovky rokov, Zorkhanah, záhrady
Dowlatabd založené v 18.stor. pre bývalého vládcu.
Najvyššia veterná veža v meste, mešita Jomeh z 13.stor.
nl, Alexandrovo väzenie. Ubytovanie v Yazd.
8.deň: odchod do Isfahan. Po ceste zastávka v meste
Nain, známe výrobou kobercov. Pokračujete návštevou
námestia Naghsh-e-Jahan, Paláca Aliqapu, Imam a
Sheikh Lotfollah mešity. Tradičný bazár - Qaisareyeh,
kde uvidíte množstvo umelcov, predavačov kobercov...
9.deň: po raňajkách pokračujete v prehliadke
Isfahanu, piatková mešita, Monar Jonban, alebo Shakin
Minarets-chvejúce sa minarety a Chehel-Sotun, palác
štyridsiatich piatich stĺpov, mosty Pl a Khajoo, relax v
jednej z tradičných čajovní.
10.deň: ráno presun k Abyane a návšteva starobylej
dediny, odchod do Kasanu a návšteva starobylého
domu Tabatabii & Fain záhrady, ukážka Iránskych
záhrad. Pokračujete návštevou bazáru známeho
predajom iránskych kobercov s názvom Kashi. Po ceste
do Teheránu budete prechádzať náboženským mestom
Qum, ubytovanie v Teheráne.
11.deň: po raňajkách návšteva Saad abab & Nyavaran
palácového múzea a Tajrského bazára nachádzajúceho
sa v severnej časti Teheránu. Pokračujete k mešite Imman
Zadeh Saleh. Osobné volno, nákupy. Večera, ubytovanie.
12. deň: skoro ráno odchod na letisko. Prílet do Viedne
a následne transfer do Bratislavy.
Poznámka: v biometrickom cestovnom pase nesmie byť
pečiatka z izraelských hraničných prechodov. Ženám sa
odporúča nosiť šatku a voľný odev.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

TURECKO – AZERBAJDŽAN
ARMÉNSKO - GRUZÍNSKO

Doprava: lietadlo
Termín: 22.04. – 27.04.2019

Sprievodca: Mons. Ján Majerník Zľava pre kňazov 10 % zo základnej ceny

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Baku, Baku - Tbilisi - Viedeň,
• servisné poplatky
• 5 x hotelové ubytovanie s raňajkami 5* hotel v Baku a
4* hotely v Gruzínsku a Arménsku, 2 x obed, 2 x večera
• doprava autobusom po trase
• odborný sprievodca – kňaz
• služby miestneho sprievodcu
• vstupy (okrem Istanbulu)
• transfer na a z letiska Viedeň
• elektronické vízum (scan pasu v elektronickej podobe
menší ako jedno 1 MB, vyplnený dotazník)
Tbilisi

V cene nie je zahrnuté:
• extra prehliadky a transfery, ktoré nie sú uvedené
v programe a vstupy v Istanbule
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 50,- € (platí sa
priamo sprievodcovi)
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 6,48 €
• aj poistenie storna zájazdu, poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 12,- €
• príplatok za jednolôžkovú izbu 140,- €

1450 €

Katedrála Svätej Trojice

Modrá mešita Istambul

Program zájazdu:
1.deň: odlet ráno z Viedne o 7.00 hod. do Istanbulu
s príletom o 10.10 hod. Veľkú batožinu Vám odbavia vo
Viedni až do Baku. Po prílete do Istanbulu, výlet do centra
mesta. Najznámejšie pamiatky ako námestie Hipodrom,
Yerabatan Saray 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. Podvečer o 17.20 hod. odlet do Baku, s
príletom o 21.05 hod. transfer na ubytovanie, večera
2. deň: po raňajkách nás čaká návšteva chrámu
ATƏŞGAH, , ktorý je niekedy nazývaný Chrám večného
ohňa. Nachádza sa v mestskej časti Baku a asi 15 km od
centra. Pochádza zo 17. až 18.stor. a jedná sa o stavbu,
ktorá je známa po celom svete. Historické korene tejto
stavby spadajú do obdobia Zoroastrizmu a chrám bol
vybudovaný uctievačom ohňa, ktorí túto zem považovali
za svätú.
Program s rímskokatolíckym biskupom,
apoštolským prefektom Azerbajdžanu, odlet o 22.00 hod.
do Tbilisi. Ubytovanie.
3. deň: po raňajkách nezabudnuteľné hodiny strávené v
hlavnom meste Gruzínska. Okúzľujúce mesto postavené
v 5.stor. pozdĺž údolia rieky Mtkvari. Prehliadku začnete
plošinou Metekhi (13.stor.), predtým sa lanovkou

dostanete na pevnosť Narikala zo 4.storočia. Pokračujete
prehliadkou sírnych kúpeľov zo 17.stor. – prírodné horúce
minerálne vody a objavíte ukrytý vodopád. Ulica Shardeni
a prechádzka cez skvostný Most Mieru s výhľadom na
mesto. Pokračujete do Mtskheta /UNESCO/, staroveké
hlavné mesto Gruzínska, dôležité náboženské centrum
(UNESCO). Po ceste zastávka na vrchole hory, na sútoku
dvoch riek – Mtkvari a Aragvi. Príchod do Mtskheta kostol Jvari. Prechádzka po ulici so suvenírmi s možnosťou
nákupov. Návrat do Tbilisi. Večera v tradičnej reštaurácii so
živou hudbou. Ubytovanie.
4. deň: po raňajkách presun k hraniciam s Arménskom
– Sadakhlo, následne sa dostanete do mesta Alaverdy.
Rozprestiera sa v kaňone medzi Jerevanom a Gruzínskom,
je známe medenými baňami. Obed, návšteva majestátneho
diela Arménskej architektúry - kláštora Haghpat
/UNESCO/, historické mestečko Dilijan, pre svoju
architektúru a nádhernú prírodu nazývané aj „Kúsok
Švajčiarska v Arménsku“. Nájdeme tu typické dielničky a tiež
obchodíky s tradičnými arménskymi produktmi. Presun k
jazeru Sevan, jednému z najväčších sladkovodných jazier
na svete. Zaberá až 5 % povrchu Arménska a domáci ho
nazývajú aj smaragd Arménska. Nachádza sa v nadmorskej
výške 1.897 m a ponúka fascinujúce scenérie. Navštívime
kostoly, nachádzajúce sa v blízkosti pobrežia. Príchod do
Jerevanu, ubytovanie
5. deň: Po raňajkách nás čaká prehliadka mesta Jerevan,
alebo „ružového mesta“, ako je toto hlavné mesto Arménska
nazývané. Toto synonymum dostalo pre ružovo zafarbené
skaly, ktoré sa v Arménsku nachádzajú. Zoznámime sa
s históriou múzea Erebouni a jeho pevnosti založenej v
roku 782 pred Kristom. Námestie republiky, Prezidentský
palác, Akadémia vied, Parlament, divadlo, opera. Ďalšia
zastávka je v komplexe Cascade, postavený v roku 1970,
spája Haghtanak Park - „Victory“ Park a centrum mesta.
Vrch Tsitsernakaberd a pamätník Genocídy 1915, jedno z
impozantných monumentov Jerevanu. Návšteva továrne na
výrobu brandy NOY Ararat. Večera v tradičnej arménskej
reštaurácii so živou hudbou. Ubytovanie
6. deň: Po raňajkách navštívime Etchmiadzin – predstavuje
dôležité náboženské centrum Arménska, je nazývané aj
„Vatikán Arménska“, je sídlom najvyšších predstaviteľov
Arménskej Apoštolskej cirkvi. Katedrála zo 4. storočia patrí
medzi najstaršie kresťanské budovy na svete. Pokračujeme
návštevou kostola sv. Hripsime a kostola sv. Gayane zo 7.
stor. so zaujímavou históriou. Tieto nasledovníčky Ježiša
Krista boli spolu s mnohými ďalšími kresťanmi umučené
za svoju vieru. V kostoloch uchovávajú ich relikvie. Obed v
kultúrnom centre mesta Etchmiadzin, následne návšteva
archeologického areálu Zvartnosts /UNESCO/ zo 7.
storočia. Transfer na letisko, odlet o 17.20 hod. Prílet do
Viedne o 21.20 hod. a následne transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

VEĽKÝ OKRUH ISLANDOM

Doprava: lietadlo
Termín: 31.08. – 08.09.2019

Sprievodca: o. Jozef Kováčik

Zem ohňa a ľadu – vodopády – gejzíry – žriedla – termálne jazerá
– lávové polia, ale i cesta za slovenskými kapucínmi - misionármi
na Islande . „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“, je to veľmi dobrý vzťah.
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“.
Vodopády Hraunfossar
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V cene je zahrnuté:
• letenka Praha – Keflavik – Praha
• transfery počas programu
• duchovný doprovod, sprievodca
• 7 x hotelové ubytovanie s raňajkami **/***
• vstup do múzea Glaumbaer, vstup do Modrej Lagúny
vrátane osušky, masky na tvár a drink.
• orientačné ceny vstupov, ktoré sú už v cene zájazdu:
vstup do múzea Glaumbær: 18,- €
vstup Modrá Lagúna: 65,- €

V cene nie je zahrnuté:
• transfer na a z letiska Praha 2 x 15,- €
• servisné poplatky 195,- €
• obslužné 40,- € /platí sa priamo sprievodcovi/
• ostatné aktivity alebo múzeá, ktoré nie sú v programe,
obedy, nápoje, večere
• jednolôžková izba 446,- €
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 8,28 €
• aj poistenie storna zájazdu, poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku, cena 25,20 €
• pozorovanie veľrýb z Hauganes: cca 95,- €

1565 €
Katedrála Krista Kráľa Reykjavik

Eldhraun lávové pole

Program zájazdu:
1.deň: transfer do Prahy, odlet do Keflavíku, po prílete
transfer do hotela a ubytovanie.
2.deň: po raňajkách návšteva historických a geologických
zázrakov národného parku Thingvellir – miesto starého
islandského parlamentu. Pokračujete k „zlatému vodopádu“
Gullfoss, ktorý sa nachádza v blízkosti prameňa Geysir.
Jediným činným gejzírom je Strokkur, ktorého aktivita
sa opakuje každých 5-10 minút a voda tryská do výšky 20
m. Pozdĺž južného pobrežia budete obdivovať vodopády
Seljandsfoss a Skógafoss a pokračujete do Reynisfjara,
ubytovanie, sv. omša.
3.deň: presuniete sa do Eldhraun – najrozsiahlejšie
lávové pole, ktoré kedy tieklo na povrchu Zeme. Pokračujete
do Kirkjubaejarklaustur, kde bol založený katolícky
kláštor už v 12.stor. Skeidarársandur – piesočnatá oblasť,
na Skaftafell – národný park, jedinečná oáza medzi
piesočnatou krajinou a ľadovcom. Ľadovcová lagúna –
Jokulsárlón, fakultatívne plavba loďou medzi plávajúcimi
ľadovcami, ubytovanie.
4.deň: cez majestátne pobrežie a nádherné východné
Fjordy s rybárskymi dedinkami sa dostanete až
do Reydarfjordur. Navštívite misiu slovenských
kapucínov s unikátnym kostolíkom. Kapucíni sa ho
rozhodli postaviť na Slovensku, následne ho rozobrali
a priviezli na Island. Je postavený do tvaru františkánskeho
kríža zo San Damiana, má dĺžku 16 metrov, spotrebovali
naň približne 1000 kubíkov dreva priamo z pod Poľany.

Návšteva komunity slovenských kapucínov, svätá omša.
Po svätej omši odchod k Hengifoss a pokračovanie do
mestečka Egilsstadir, ubytovanie.
5.deň: cez oblasť Modrudalsoraefi presun do
Námaskard – vriace bahenné bazény a vydáte sa na
prehliadku jazera Mývatn, vrátane vulkanickej časti
Krafla – Dimmuborgir a krátery Skútustadir. Návšteva
vodopádov Dettifoss a Goðafoss (Godafoss), ktorý patrí
k najkrajším vodopádom na Islande. Okolo roku 1000 tu
Þorgeir Ljósvetningagoði rozhodol o tom, aké náboženstvo
budú miestni obyvatelia uznávať. Pri ceste okolo vodopádu
doňho hodil pohanské rytiny severských bohov a tým
stanovil, že sa obyvatelia zeme stávajú kresťanským
národom. V katedrále v Akureyri je táto udalosť zobrazená
na jednom z okien a na jej základe dostal vodopád meno
Goðafoss (vodopád Bohov). Odchod do Akureyri, ktoré
má jedny z najkrajších a najzachovalejších drevených
budov. Prístav, botanická záhrada, verejný park, dobrá
infraštruktúra vytvorili z Akureyri tretie najväčšie mesto
Islandu. Ubytovanie.
6.deň: presun do malej dedinky Hauganes, kde budete
pozorovať veľryby (fakultatívne). Po ceste k botanickej
záhrade sa nachádza jediný katolícky kostol v Akureyri,
sv.omša. Oblasť Skagafjordur, návšteva múzea Glaumbaer,
odchod na ubytovanie.
7.deň: krásne vodopády Hraunfossar a Barnafoss,
Reykholt a pokračujete cez tunel Hvalfjordur do
Reykjaviku. Ubytovanie.
8.deň: ráno o 8.00 hod. slovenská svätá omša
v rímskokatolíckej katedrále Krista Kráľa v Reykjavíku.
Dominantou mesta je evanjelický kostol Hallgrímskirkja,
ktorý ponúka nádherný výhľad na celé mesto, katolícky
kostol nachádzajúci sa v Reyjkaviku je Katedrála Krista
Kráľa (nazývaná aj kostol Landakotskirkja), 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.
Radnica na brehu jazera Tjörnin. Kúpanie v Modrej
lagúne – geotermálne kúpele s mliečne modravou vodou
a liečivým kremičitým bahnom. Večer transfer na letisko do
Keflavíku, nočný let.
9.deň: prílet do Prahy a následný transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 20.08.-27.08.2019

BIELORUSKO

Krajina, ktorá sa začína otvárať svetu, ktorá má čo ponúknuť a jej tajomstvá už nezostávajú skryté...

Mirský zámok

V Bieloruskej republike je 619 katolíckych farností, ktoré sú
zjednotené v 4 diecézach. Rímskokatolícke spoločenstvá majú 451
kostolov, 35 je vo výstavbe. V katolíckych farnostiach v Bieloruskej
republike pracuje 407 kňazov, z toho 168 cudzincov (vrátane 161
kňazov z Poľskej republiky). Práve Bieloruská gréckokatolícka
cirkev sa považuje tak ako jej sesterská Ukrajinská gréckokatolícka
cirkev, za priamu dedičku Brestskej únie – cirkevnej dohody, ktorou
ruténska (ukrajinsko-bieloruská) hierarchia Kyjevskej metropolie
v Poľsko-litovskom štáte v roku 1596 obnovila jednotu s Rímskou cirkvou.
Podľa historika Anatola Tarasa v roku 1795 gréckokatolíci predstavovali
80 percent obyvateľstva na bieloruskom území.
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Minsk – Viedeň
• odborný sprievodca – kňaz
• transfery počas programu v Bielorusku
• 7 x hotelové ubytovanie s raňajkami ***, 6 x obed, 1 x večera
• vstupy počas programu, miestny sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 185,- €
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,- €
• obslužné, 40,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
• návšteva pamiatok a miest, ktoré nie sú uvedené v programe
• jednolôžková izba + 110,- €
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,36 €
• aj poistenie storna zájazdu: poistné krytie do výšky )
80 % storno poplatku stoji 16,- €

Červený kostol - Minsk

749 €
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Program zájazdu:
1.deň: Odlet do Minska v poobedňajších hodinách. Po
prílete transfer na hotel. Ako darček dostanete informačný leták
a mapu Minska. Večera, ubytovanie.
2.deň: raňajky formou bufetu. Prehliadka Minska (4 hodiny).
Počas exkurzie sa dozviete o minulosti a súčasnosti mesta.
O Polotskom kniežatstve, Litovskom veľkovojvodstve,
Poľsko-litovskej únii, Ruskej ríši, Bieloruskej sovietskej
socialistickej republike a Bieloruskej republike - to je cesta,
po ktorej prechádzal Minsk počas svojej histórie. Uvidíte
najhodnotnejšie architektonické pamiatky mesta: pravoslávna
katedrála, katolícke kostoly zo XVII-XVIII. storočia; Kostol
sv. Petra a Pavla z počiatku XVII. storočia a „Červený“ kostol,
najstaršia ulica Nemiga, ktorá začína od hradu Minsk v
malebnom Hornom meste. Historické centrum Minska Horné mesto - priťahuje návštevníkov svojou jedinečnou
historickou atmosférou, ktorou dýchajú staré budovy a úzke
uličky, kde sa nachádzajú múzeá, kaviarne a reštaurácie,
butiky a sochy. Pred očami sa Vám rozprestrú vynikajúce
architektonické komplexy hlavných námestí a bulvárov,
monumentálne konštruktivistické verejné budovy, parky
a záhrady, spomeniete si na tragédiu občanov počas druhej
svetovej vojny; moderný Minsk z XX-XXI storočia – aj tieto
body budú zaradené v programe. Prechádzka po predmestí
Trinity, kde uvidíte rôzne múzeá, kaviarne, taverny a obchody
so suvenírmi. Po obede presun do Múzea ľudových remesiel
v Dudutki. Je to naozaj skvelý výlet: poučenie v kombinácii
s dobrodružstvom - ochutnávka „samogonu“ (domáceho
alkoholického nápoja), jazda na koňoch, jedlo a pitie v
mlyne ... Skanzen „Dudutki“ bol vytvorený v roku 1995 s
artefaktmi ľudových remesiel a dielní 19. storočia. Je jedným
z najnavštevovanejších múzeí v Bielorusku. Tu uvidíte jediný
funkčný mlyn v Bielorusku, keramickú a kováčsku dielňu z 19.

Mesto Grodna

Bialowiežský prales

Hrad Nesvizh

storočia, stolárske dielne, pekáreň a výstavu veteránov... Okrem
toho je tu výbeh pre pštrosy, diviaky a iné zvieratá a vtáky.
Budete si vychutnávať jazdu v bričke, oddych na lúke, precítite
atmosféru starých čias . V priebehu návštevy budete mať
možnosť degustácie:. - v blízkosti pálenice („samogón“, chlieb,
nakladanú zeleninu, med) - v pekárni (čerstvý chlieb, syr, maslo,
bylinkový čaj) - v mlyne (farmársky chlieb so slaninkou)
Tu si môžete zakúpiť nádherné suveníry a urobiť nádherné
fotografie. Návrat do Minska. Osobné voľno, ubytovanie
3.deň: Raňajky formou bufetu. Presun do Mir a Nesvizh.
Majestátny hrad MIR (www.mirzamak.by), postavený v 16.
storočí, nádherný architektonický vzhľad, mohutné steny a
veže, farebné nádvoria zanechávajú trvalý dojem, ktorý doplní
expozícia múzea vo vnútri zámku. Precítite atmosféru života
na zámku, či už v suteréne, kde sa uchovávali potraviny, alebo
v záhrade, ale najmä v interiéroch v luxusnom rokokovom
štýle ... V areáli sa nachádza aj kaplnka rodiny Svyatopolk Mirški v štýle plamienkovej gotiky. Historická časť mesta Mir
- kde Bielorusi, Poliaci, židia, cigáni a tatari žili spolu dlhý čas,
si uchováva atmosféru pôvodného mestečka ... Harmonické
trhové námestie lemuje ortodoxný a katolícky chrám,
synagóga, yeshiva, domy remeselníkov a obchodníkov. Obed
v reštaurácii. Nasleduje cesta do Nesvizh – v minulosti sídelné
miesto rodu Radziwilovcov. Na trhovisku tohto malebného
mesta uvidíte radnicu, nákupné pasáže, domy remeselníkov,
v blízkosti sa nachádza Slutská brána (XVII st.). Budeme mať
výhľad na park a palácový komplex z XVI-XVIII storočia,
ktorý navrhol taliansky architekt Giovanni Maria Bernardoni
na rozkaz Nickolaya Christoph Radziwill „Sirotka“. Veľkolepý
hrad pozostáva z viacerých budov, obklopených vodnými
priekopami. Prelínajú sa v ňom prvky renesancie, baroka
a klasicizmu. Prehliadka palácového múzea s pôsobivým
interiérom, mnohými pamiatkami, veľkými sálami, obývacími
izbami, hospodárskymi priestormi a priľahlými malebnými
parkami. Farský kostol zo 16. stor. je prvá baroková stavba vo
východnej Európe, jeden z najcennejších kostolov v Bielorusku.
Má nádherné fresky. Dozviete sa tu o histórii najsilnejšej rodiny
Litovského veľkovojvodstva a poľsko-litovskej únie - rodiny
Radziwillovcov, ktorá ovplyvnila kultúrne dedičstvo Bieloruska
a Európy. Presun do Grodna. Večera, ubytovanie .
4. deň: raňajky formou bufetu. Prehliadka Grodna. Je to
jediné mesto v Bielorusku, ktoré má štatút pomníka architektúry
a urbanizmu. Vedúcu úlohu v jeho historicko-kultúrnom
dedičstve zohrávajú pozoruhodné architektonické komplexy
rôznych epoch a štýlov. Budovy architektonickej školy
Grodno z 12. stor. sa nachádzajú vedľa budov modernizmu
a konštruktivizmu 20. stor. a dopĺňa ich architektúra gotická,
renesančná, baroková, klasicistická ... Dodnes sa zachovali
budovy viacerých kláštorov, ako i šľachtické paláce. Návšteva
Múzea dejín náboženstva. Počas prehliadky sa dozviete veľa
informácii o živote a diele Antoniho Tyzenhausa, šľachtica
a reformátora, ktorý dal vybudovať predmestie Grodna.
Obed v reštaurácii, následne prehliadka zámku Grodno, ktorý
sa nachádza na brehu rieky Neman. V blízkosti sa nachádza
jeden z najstarších kostolov Bieloruska – kolozhský ortodoxný
kostol sv. Borisa a sv. Gleba z 12. stor. Kráľovský gotický hrad
bol postavený v Grodne počas vlády Vytautasa. Na konci 12.
stor. ho kráľ Štefan Báthory prestaval na renesančný zámok,
ktorý zohral významnú úlohu v dejinách štátu. V blízkosti sa
nachádza nový zámok z 18. stor., kde sa konali dramatické

udalosti druhého delenia Poľska tzv. „Silent sejm“. Osobné
voľno, ubytovanie
5.deň: raňajky formou bufetu. Odchod do národnej
rezervácie Bialowiežský prales /UNESCO/, kde uvidíte
bohatý rastlinný život a úžasnú krajinu. Tu rastie najvyššia
jedľa v Európe, tu žijú silné zubry a veľké množstvo iných
živočíšnych druhov. S týmto miestom sa spája množstvo
slávnych ľudí - bratia Tyszkiewicz a Tyzenhaus, Napoleon a
Mikuláš II ... Navštívime múzeum prírody so svojimi úžasnými
výstavami, ESTATE FATHER FROST s mnohými budovami,
mlynom a ďalšími prekvapeniami ... Nachádza sa hlboko v lese
Bialowieza, kde sú krmelce pre zubrov. Navštívite výbehy so
zvieratami a potom budete mať voľný čas na fotografovanie
alebo na nákup suvenírov z dreva, hliny alebo slamy. Obed
počas programu, pokračovanie do Brestu, ubytovanie.
6.deň: raňajky formou bufetu. Prehliadka starého mesta
Brest, ležiaceho blízko poľských hraníc. Prvá písomná
zmienka je už z roku 1019. Mesto má dlhú a bohatú históriu:
Je známe tým, že tu bola v roku 1596 uzatvorená Brestská
únia o zjednotení rímsko-katolíckej cirkvi a východnej
pravoslávnej cirkvi; žilo tu veľa významných ľudí. V roku
1915, počas prvej svetovej vojny, bolo mesto vypálené
ustupujúcimi ruskými jednotkami. Dňa 3. marca 1918
bola v meste podpísaná mierová zmluva medzi Sovietskym
Ruskom a Nemeckom, známa ako brest-litovský mier. V
roku 1921 bol Brest pripojený k Poľskej republike, v roku
1939 sa stal súčasťou ZSSR. Uvidíte kultúrne dedičstvo tohto
mesta, jeho staré a moderné pamiatky a chrámy, prejdete sa
po hlavnej ulici. Navštívime Brestskú pevnosť. Známa sa stala
najmä tvrdošíjnou obranou v priebehu operácie Barbarossa,
trvajúcou od 22. do 30. Júna 1941. Niektoré osamotené
skupiny sovietskych vojakov odmietajúcich sa vzdať v pevnosti
prebývali až do augusta. Za prejavenú odvahu a húževnatosť
bol pevnosti 8. mája 1965 udelený titul hrdinská pevnosť. V
súčasnosti je pevnosť pamätníkom druhej svetovej vojny. Po
obede presun do Minska, osobné voľno, ubytovanie.
7.deň: raňajky formou bufetu. Návšteva Sula Parku interaktívne múzeum histórie. Impozantný komplex bol
vybudovaný na bývalom pozemku rodiny Lensky. Očarí Vás
nádherná príroda a starobylé budovy. Stanete sa priamym
účastníkom udalostí. Privítajú Vás jazdci na koňoch, budete
sa podieľať na stavbe hradu, navštívite zbrojnicu a slávnostnú
halu, budete počúvať nádhernú hudbu, ktorú hrajú hudobníci
na nástrojoch z 18. storočia a tiež sa budete učiť rôzne tance.
Ochutnáte bieloruské alkoholické nápoje a kulinárske
špeciality. Múzeum pozýva do sveta, v ktorom miznú hranice
medzi hmotným a duchovným bohatstvom, kde máte
príležitosť znova sa vrátiť do minulosti. Urobíte si fotografie na
nábreží rieky Sula a vychutnáte si obed v reštaurácii. Navštívite
typickú bieloruskú dedinu Rubezhevichi. Starý obchod
s bylinkami je stále otvorený, veľa miestnych obyvateľov si
tu kupuje liečivé bylinky. Zachoval sa starodávny židovský
cintorín, ktorý bol rekonštruovaný aj vďaka pomoci študentov
USA. Katolícky kostol sv. Jozefa vás očarí nádhernou siluetou
a tiež organovou hudbou. Návrat do hotela v Minsku
8.deň: raňajky formou bufetu. Dopoludnia osobné
voľno, možnosť nákupov. Odchod na letisko o 13.30,
odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

TO NAJLEPŠIE Z USA + TORONTO
METROPOLY USA: Los Angeles – San Francisco – Las Vegas - New York – Salt Lake City – Buffalo
KANADA: Toronto Príroda a Národné parky: Yosemit, Grand Canyon, Bryce Kanyon, Zion, Yellowston,
Hoover Dam, Niagara Falls
Sprievodca: Mons. Ján Majerník

Toronto

V cene je zahrnuté:
• letenky, 15 x ubytovanie**, transfery počas cesty v USA
(vrátane transferov hotel – letisko – hotel v New Yorku
a Niagarských vodopádov)
• odborný sprievodca, duchovný doprovod
• výlet do kanadského Toronta
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 451,- €
• Esta – vstupné povolenie do USA 15,- €
• strava – sprievodca zariadi na mieste, aby ste sa najedli
dobre a lacno
• metro v NY – cca 2,- $/jazda, výlet loďou k soche
Slobody, plavba k Niagarským vodopádom
• bakšišné 100,- $/os. /platíte priamo sprievodcovi na mieste/
• vstupy do NP cca 50,- $
• transfér na a z letiska Viedeň 15,- €
• poistenie /aj storno zájazdu, poistné krytie do výšky
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Doprava: lietadlo
Termín: 03. 06.-20. 06. 2019

80 % storno poplatku/, cena 86,40 €.(maximálne 3.000,- €)
Letenky:
• KLM, Delta, Air France - Viedeň - Amsterdam - Los
Angeles// Salt Lake City - JFK// La Guardia - Buffalo JFK - Paríž - Viedeň
• 1 KL1840 03JUN VIEAMS 0925 1115
• 2 DL 079 03JUN AMSLAX 1540 1825
• 3 DL1202 15JUN SLCJFK 2335 0602+1
• 4 DL5078 17JUN LGABUF 2153 2321
• 5 DL5311 19JUN BUFJFK 1837 2015
• 6 AF 011 19JUN JFKCDG 2155 1120+1
• 7 AF1738 20JUN CDGVIE 1225 1415

2750 €

Yellowstone National Park

Socha Slobody

San Francisco

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko
do Viedne, odlet do Los Angeles. Prílet v ten istý deň. 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: panoramaticka jazda do San Francisca.
4.deň: San Francisco. 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.
5.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. Transfer na ubytovanie.
6.deň: návšteva jedného z najstarších národných parkov
v USA a zároveň najkrajší národný park sveta – Národný park
Yosemite, ktorý je súčasťou svetového dedičstva UNESCO.
3000 jazier, vodopádov, nádherných vrchov a prekrásnych
údolí ako napr.11 km dlhé Yosemistské údolie. Žulová skala El
Captain, žulový monolit Half Dome. Transfer na ubytovanie.
7.deň: presun do Las Vegas, veľkomesta kasín, neónov
a atrakcií, ktoré idú 24 hodín denne. Prechádzka po 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.
8.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. Odchod
na ubytovanie po trase.
9.deň: scénická cesta do Národného parku Zion, ktorého krajinný

vzorec určujú hlboké strže a divoké riečky. Výlet na najkrajšie
vyhliadky. Návšteva 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. Transfer na ubytovanie v oblasti Cedar City.
10.deň: panoramatická jazda do Idaho ,ubytovanie.
11.deň: presun smerom do Národného parku
Yellowstone National Park. 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. Transfer na ubytovanie.
12.deň: presun do Salt Lake City, ubytovanie.
13.deň: prehliadka Salt Lake City, zasadeného do krásneho
prostredia pohoria Wasatch, s rozprávkovým námestím
Temple Square. Pozrieme sa k Veľkému soľnému jazeru a
navštívime areál zimných Olympijských hier z roku 2002,
ubytovanie. Večer presun na letisko, následne odlet o 23.35
hod. do New Yorku.
14.deň: prílet ráno o 6.02 hod. do New Yorku. 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: ráno odchod do Toronta, do najväčšej kanadskej
metropole. Je stredom anglo-kanadskej kultúry a etnicky
veľmi rôznorodé mesto. Poobede návrat 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/. Ubytovanie.
17.deň: dopoludnia osobné voľno, popoludní transfer na
letisko. Odlet z Buffala do Viedne.
18.deň: prílet do Viedne., následne transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lietadlo
Termín: 16.08. – 28.08.2019

MADAGASKAR
Sprievodca: Mons. Ján Majerník

Panenská príroda, unikátna flóra a fauna, najexotickejšie miesto
na našej planéte, ale i stopa prvého Slováka v tejto magickej krajine
... Slovenský cestovateľ a kolonizátor Móric Beňovský vo februári
1774 priplával na ostrov ako veliteľ 21 dôstojníkov a s viac ako
200 člennou posádkou. Zjednotil časť ostrova, zblížil sa s náčelníkmi
domorodých kmeňov a tí ho na znak vďaky v roku 1776 vyhlásili za
kráľa Madagaskaru. Na ostrove si ho dodnes s úctou pripomínajú.
Počiatky misií na Madagaskare siahajú do roku 1613, keď spolu
s kolonizátormi prišli na ostrov jezuiti, aby vykonávali evanjelizáciu.
Viktória Rasoamanarivo je prvou malgašskou sväticou na
Madagaskare. Za blahoslavenú ju Ján Pavol II. vyhlásil počas svojej
návštevy Madagaskaru 29. apríla 1989.
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň - Antananarivo - Viedeň
• asistenciu na letisku pri príletoch/odletoch a transfery.
• aktivity uvedené v programe
• vstupy a sprievodca v parkoch a na miestachuvedenýchvprograme
• prenájom vozidiel vrátane pohonných hmôt a poistenia
• miestny anglicky hovoriaci sprievodca
• ubytovanie počas programu hotel *** + bungalov, polpenzia
• duchovný doprovod, sprievodca

Madagaskar

V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 290,- €
• bakšišné 100,- € (platí sa na mieste priamo sprievodcovi)
• všetky vnútroštátne prelety počas programu v
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•
•
•
•
•

ekonomickej triede cca 550,- €
osobné výdavky
extra aktivity, ktoré nie sú spomenuté v programe
víza 35,- €
transfér na letisko a z letiska Viedeň 15,- €
poistenie /aj storno zájazdu poistné krytie do výšky 80 %
storno poplatku/, cena 44,20 € (maximálne 3.000,- €)

1990 €
Program zájazdu:
1.deň: odlet z Viedne do Antananariva.
2.deň: Antananarivo, známe pod názvom ako Tana, je hlavným
mestom Madagaskaru. Nachádza sa vo výške 1400 m.n.m,
založené v roku 1625 sa môže pochváliť bohatým historickým
dedičstvom, obklopené prekrásnou prírodou s množstvom
turistických trás. Má skvelú polohu, z ktorej môžete skúmať
okolie, s množstvom prírodným rezervácií vrátane národného
parku Tsingy de Bemaraha s vápencovými krasmi. Známe
rušným nočným životom, pozostatky francúzskej koloniálnej
éry, starobylé malgašské paláce...
3.deň: prelet do Tamatave, prístavné mesto známe ako
Toamasina, nachádza sa na východnom pobreží Madagaskaru.
Krásne pláže, vynikajúce reštaurácie a cesty plné tradičným

Mesto Antananarivo

Mesto Ambositra

malgašským pousse-pousse rikší. Množstvo historických atrakcíí
a zábavným aktivít, kreolské domčeky, relax v tieni starobylých
banyánov, pozorovanie rozpadajúceho sa koloniálneho kaštieľa v
Bien Aime Parku. Prechádzky pod palmami na Ulici Nezávislosti,
trh s množstvom remeselníkov. Stretnutie so saleziánom donom
Vladimírom Stuchlým, misionárom na Madaskare, ktorý tu
pôsobí už viacej ako 30 rokov.
4.deň: prelet do Antananariva a transfer do Antsirabe. Mesto
nachádzajúce sa v centrálnej vysočine, hlavné mesto regiónu
Vakinankaratra, množstvo horúcich prameňov a termálnych
kúpalísk, tretie najväčšie madagaskarské mesto. Môžete si
ho prejsť peši alebo na známych rikšách pousse-pousse.
Francúzske koloniálne budovy z obdobia začiatku 20.stor.,
škandinávske vily, trhy a remeselné dielne. Kopec Ivohitra s
prekrásnym výhľadom na malebné vrchy.
5.deň: Ambositra, nachádzajúca sa v centrálnej časti
Madagaskaru, obklopené ryžovými poliami, centrum
drevárskeho priemyslu. Miestne domy s vyrezávanými
drevenými balkónmi a okenicami spolu s architektonickým
zázrakom Benediktínskej kaplnky. Budete mať možnosť
zakúpiť si hodváb, vyrezávané predmety, výšivky.
6.deň: Fianarantsoa, mesto nachádzajúce v južnej časti
Madagaskaru, kráľovské mesto, je hlavným kultúrnym a
intelektuálnym cetrom ostrova. Je domovom mnohých škôl
a akademických zariadení, pôsobivá koloniálna architektúra a
kostoly. Historické centrum Anatirova, kde si môžete vychutnať
panoramatický výhľad na mesto. Typické je produkciou vína,
miestny trh, dláždené uličky a prekrásne výhľady.
7.deň: Ranohira, mestečko na juhu Madagaskaru, slúži ako
brána do národného parku Isalo. Obklopené rozľahlými
trávnátými porastami a skalnatými horskými výstupmi. Mesto
vhodné na oddych predtým, než sa vyberiete na dobrodružstvo
do národného parku. Park Anja, ktorý sa rozprestiera na 30 ha
je najnavštevovanejšou komunitou na Madagaskare. Bohatý
svojou flórou a faunou.

8.deň: Národný park Isalo nachádzajúci sa v juhozápadnom
regióne Ihorombe. Park známy pestrým a jedinečným
terénom. Storočia prírodnej erózie zmenili krajinu národného
parku Isalo na sériu hlbokých roklín, obrovských kaňonov a
bizarných tvarov pieskovcových skalných útvarov, ktoré sú
prerušované oázami lemujúcimi palmy a rozľahlé pastviny. Táto
nádherná scenéria robí z parku magnet pre turistov. Ochladiť sa
môžete v prírodných vodných kadiach.
9.deň: letovisko Ifaty ponúka návštevníkom pokojné
prostredie, mesto sa skladá z dvoch malých rybárskych dedín:
Mangily a Madio Rano. Vďaka koralovému útesu sú okolité
vody pokojné a ponúkajú fantastické možnosti potápania,
rybolovu a šnorchlovania. V lese nachádzajúcom sa v blízkosti
žije množstvo druhov vtákov a rastlín. Počas júla a augusta
môžu návštevníci pri prechode Mozambickým kanálom
pozorovať migrujúce veľryby.
10.deň: Les ifaty slúži ako vstupná brána do regiónu Spiny
Forest, ktorý sa nachádza asi 20 km od mesta a je považovaný za
jeden z najvýnimočnejších a ohrozených ekosystémov na svete.
Staré lesné porasty sa počas stáročí prispôsobili vyprahnutým
podmienkam a pozostávajú z prevažne špicatých stromov,
ktoré potrebujú minimálnu vlhkosť. Bežne sa tu nachádzajú
tzv. obrátené stromy-baobaby. Les je vynikajúcim miestom
na pozorovanie vtáctva, kde sa nachádzajú vzácne a ohrozené
druhy. Pobrežie Ifaty je známe surfingom, rybolovom,
sledovaním veľrýb, šnorchlovanie a potápanie.
11.deň: prelet do Antananariva. Rova v Antananarive je
kráľovským palácový komplex, ktorý bol domovom pápežov
kráľovstva Imerina v období 17.a 18.stor. Kamenné hroby
najväčších monarchov v krajine.
12.deň: transfer na letisko a odlet do Európy.
13. deň: prílet do Viedne
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

PÚTNICKÉ MEXIKO
A NEOPAKOVATEĽNÉ ACAPULCO

Doprava: lietadlo
Termín: 06.11.-17.11.2019

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZNA PÚŤ
s pánom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

V cene je zahrnuté:
• 10 x hotelové ubytovanie ***/****/***** s polpenziou
• medzinárodná letenka Budapešť - Mexico City –
Budapešť, servisné poplatky
• doprava lux bus počas celého programu
• miestny profesionálny sprievodca (sprevádza
skupinu počas celej trasy, stará sa nielen organizačné
a bezpečnostné záležitosti, ale je obohatením aj po
stránke informácií a je znalý miestnych pomerov)
• slovenský sprievodca- kňaz (skupiny sprevádzajú
skúsení sprievodcovia – kňazi, ktorí viackrát navštívili
túto krajinu)
• všetky prehliadky a vstupy podľa programu
V cene nie je zahrnuté:
• obslužné 90,- $ (platí sa priamo sprievodcovi
na mieste)
• trarsfer z Košíc na letisko a z letiska Budapešť 25,- €
• poistenie /aj storno zájazdu poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku/, cena 40,80 € (maximálne 3.000,- €)

1690 €
Program zájazdu:
1.deň: transfer z Košíc na letisko do Budapešti, následne
odlet do Mexico City. Nachádza sa v nadmorskej
výške 2.240 m n.m. Po prílete transfér na hotel, večera,
ubytovanie.
2.deň: skoro ráno prílet do Mexiko City, návšteva
Tlatelolco. Pokračujete prehliadkou Baziliky, svätá omša.
Guadalupe - najslávnejšie pútnické miesto Latinskej
Ameriky. Prehliadka starej a novej Baziliky Panny Márie
Guadalupskej, kde sa uchováva zázračný obraz Panny
Márie. Náboženský program. Prehliadka hlavného
námestia Zocalo, (v prípade, že bude Národný palác
zatvorený, sprievodca vyberie návštevu niektorých iných
pamiatok ako napr.: Edificio de Correos Monumento al
Caballito, Bar la Opera, Casa de los Azulejos, Iglesia de
san Francisco, námestie Santo Domingo). Uvidíte ruiny

hlavného chrámu Aztékov (z vonku), ako aj Katedrálu,
večera na hoteli.
3.deň: odchod do Cuernavaca, ktoré je vďaka
svojej stálej teplote okolo 27 oC 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 (zatvorený pondelky).
Pokračovanie do Acapulca, prehliadka, svätá omša
v Sagrado Corazon a šou na zrázoch, večera, ubytovanie.
4.deň: raňajky, svätá omša, celodenný oddych na plážach
v Acapulcu, večera, ubytovanie.
5.deň: raňajky, svätá omša, celodenný oddych na plážach
v Acapulcu, večera, 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 Priscila, sv.
omša. Večera, ubytovanie v Taxco.
7.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 dedinky
Cholula s kostolmi z 18. storočia, kde sa prelínajú
vplyvy indiánskeho 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.
8.deň: pokračovanie do Tlaxcala, návšteva 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. San Miguel
del Milagro a svätá omša. Pokračujete do Ocotlan
- sanktuárium Panny Márie z Ocotlan je na návrší,
vybudované na pamiatku zjavenia Panny Márie na tomto
mieste v roku 1541. Prvý kostol bol postavený v 16. storočí,
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novší kostol je z konca 17. storočia v barokovom slohu.
Bol vybudovaný na mieste, kde Panna Mária, vypočujúc
modlitbu Juana Diega, nechala vytrysknúť prameň vody
počas sucha v roku 1541. Voda z prameňa bola posvätená
a mala liečivé účinky. Stavbu kostola začal v roku 1670
otec Juan Escobar a do roku 1691 apsida bola dokončená.
Transept a kupoly boli dokončené začiatkom 18 stor.
Na fasáde sú vysoké reliéfy z bielej malty v kontraste so
stenami z červenej pálenej tehly, oltár je veľkolepý. Večera
a ubytovanie v Puebla.
9.deň: pokračujete do Mexiko City, návšteva
Národného antropologického múzea, ktoré sa
nachádza v parku Chapultepec. Múzeum bolo otvorené
v roku 1964 a disponuje 23 stálymi expozíciami na ploche
79 700 m³. Okolo budovy sa nachádza rozsiahly komplex
záhrad, ktoré sú zdobené replikami sôch, pyramíd.
K najzaujímavejšej časti komplexu po architektonickej
stránke patrí betónový dáždnik, ktorého gigantickú
strechu drží jediný pilier. Svätá omša v Guadalupe, večera
a ubytovanie.
10. deň: po raňajkách návšteva Tulpetlac – kostola
a svätá omša. Návšteva najznámejšej 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.
11.deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom
programe v Guadalupe, podvečer transfer na letisko
a následný odlet do Európy.
12. deň: prílet do Budapešti vo večerných hodinách
a následne transfer do Košíc.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

PRIRAVUJEME S TV LUX
PO ČESKÝCH PÚTNICKÝCH MIESTACH TERMÍNY:

25.4.-29.4.2019 a 2.5.-6.5.2019 s otcom Jurajom Drobným
9.5.-13.5.2019 a 16.5.-20.5.2019 s otcom Marianom Bérom
23.5.-27.5.2019 a 30.5.-3.6.2019 s otcom Oldřichom Chocholáčom
KRESŤANSKÉ POBALTIE A ÚŽASNÝ PETROHRAD TERMÍNY:

3.6.-10.6.2019 a 10.6.-17.6.2019 s otcom Jozefom Kováčikom
24.6.-1.7.2019 a 1.7.-8.7.2019 s otcom Marianom Ondrejkom

PÚTNICKÉ MEXIKO TERMÍNY : NOVEMBER 2019

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktotým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo
obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa
podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v
lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh
na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/
Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená
právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom
Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.
sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho
riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského
sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej
stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pre kamenné predajne:

V súvislosti so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov vám dávame do pozornosti povinnosti nasledovné:
„Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť
sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu
odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ
má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia
§ 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov s predávajúcim Awertravel, s.r.o. je Slovenská obchodná
inšpekcia. Adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných
vzťahov a ARS, Prievozská 32, Poštový Priečinok 29 827 99 Bratislava
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:
adr@soi.sk
a ars@soi.sk, alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov
alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má
právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov sa obráti.“

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 31.10.2018. 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 2019.
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
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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.
2. 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
mimo EU
• od dňa prihlásenia do 61 dní pred začiatkom odletu
100,- EUR/osoba
• od 60 do 45 dní pred dňom odletu 30 % ceny zájazdu
• od 45 do 21 dní pred dňom odletu 50 % ceny zájazdu
• od 20 do 11 dní pred dňom odletu 80 % ceny zájazdu
• v dobe kratšej ako 10 dní pred dňom odletu 100%
ceny zájazdu
b/ ostatné zájazdy
• od dňa prihlásenia 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.

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 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

VIII. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie
zájazdu
1.

2.

3.

Ak je Awetravel nútená pred začiatkom zájazdu
zmeniť podstatnúpodmienku zmluvy, navrhne 		
objednávateľovi zmenu zmluvy.Objednávateľ 		
má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo
od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút.
Awertravel má právo zrušiť zájazd, ktorý 		
je predmetomzmluvného 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.
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.
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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 zhromažďujea spracováva Vami poskytnuté
osobné údaje z dôvodu organizačného zabezpečenia zájazdu
a marketingovej činnosti v zmysle zákona č. 18/2018
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. S účinnosťou
od 1.1.2019 zákonom č.: 170/2018 Zz o zájazdoch,
spojených službách cestovného ruchu, niektorých
podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o zájazdoch
je upravený v týchto všeobecných podmienkach účasti na
zájazdoch). V ostatnom platia v plnom rozsahu príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.

Odosielateľ:

Awertravel, s.r.o.
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