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100. VÝROČIE NARODENIA KAROLA
WOJTYLU - SV. JÁNA PAVLA II.

Doprava: lux bus
Termín: 03.04. - 05.04.2020

WADOVICE-CZESTOCHOWA-SKAWINA-KRAKOW-LAGIEWNIKY

V cene je zahrnuté:
• autokarová doprava
• 2 x ubytovanie s polpenziou v pútnickom dome
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• vstup do múzea Wadowice 20 Pln
• spoplatnené sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
krytie do výšky 80 % storno poplatku: 6 €

135 €*
Krakow, Mariánsky kostol

sv. Ján Pavol II.

Program zájazdu:
1.deň: odchod ráno cca o 06.00 hod., tranzit do
Poľska. Návšteva rodného mesta pápeža sv. Jána Pavla II.
- Wadowice. V mestečku sa zachovalo viac objektov
spätých so životom slávneho rodáka. Najvyhľadávanejší
je rodný dom kde sa narodil 18.05.1920, budova
osemročného gymnázia ktoré úspešne ukončil v roku
1938, Kláštor karmelitánov, Kostol sv. Petra s kalváriou,
ale najmä Bazilika Panny Márie, v ktorej bol Karol Wojtyla
pokrstený a kde pôsobil ako miništrant. V júni 1999
pápež navštívil svoje rodisko posledný krát pri príležitosti
korunovácie obrazu Matky Božej, pred ktorým sa ako
dieťa často modlil. Na jeho pamiatku bola v mestečku
v roku 2006 umiestnená socha, vedľa ktorej vyviera
prameň. Veriaci mu pripisujú liečivé účinky. Svätá omša,
osobné voľno. Presun do 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 v 14. storočí vybudovať knieža Wladislaw
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.
O 21.00 hod. možnosť účasti na pobožnosti zakrývania
/zastierania/ zázračnej ikony „Apel Jasnogorski“. Ubytovanie.
2.deň: o 05.30 hod. možnosť účasti na pobožnosti Hodinka
úcty k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie v kaplnke
Zázračného obrazu Matky Božej, odkrytie obrazu. Svätá
omša. Po raňajkách presun do mesta Skawina, návšteva
Kostola Božieho milosrdenstva, ktorý dal postaviť kard. Karol
Wojtyla ešte v 70-tych rokoch a požehnal jeho oltárny obraz
počas poslednej návštevy Poľska v roku 2002. V meste bol
16.10.2007 odhalený pomník sv. Jána Pavla II. Pokračovanie
do Krakowa, mesta kde sv. Ján Pavol II. študoval a slúžil
ako kňaz a biskup. Uvidíte exteriér kráľovského zámku,
v ktorom sa písala história poľského národa. Z Wawelu
prechádzka „Kráľovskou cestou“ na Hlavné námestie - Rynek
Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým námestím
strednej Európy, je lemované peknými stredovekými
domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka ťažbe
soli z neďalekej Wieliczky. Uprostred námestia sa nachádza
renesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu tržnice
so súknom. Dnes sa v interiéri tejto stavby hemžia farbami
rozmanité stánky a obchody. Na rohu námestia sa nachádza
gotický Mariánsky kostol s impozantným interiérom a
jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom od Víta Stossa.
Za Sukienicou sa nachádza budova Radničnej veže, o ktorej
písomná zmienka bola už v 14. storočí. Po ulici Floriánska
sa dostaneme k Floriánskej bráne, ktorá bola súčasťou
mestských hradieb a k Barbakanu - nádhernej stredovekej
pevnosti, jedinečnej stavbe vojenského inžinierstva,
postavenej v arabskom štýle. Ubytovanie.
3.deň: navštívime novovybudované Sanktuárium sv.
Jána Pavla II. a Lagiewniky – Centrum apoštolátu
Božieho milosrdenstva. V Kláštore Matky Božieho
milosrdenstva žila v tridsiatych rokoch 20. storočia sestra
Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom
Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. Odchod na Slovensko.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

Doprava: lux bus
Termín: 13.06.-16.06.2020

PÚTNICKÉ POĽSKO
Czestochowa - Licheň - Swinice Warckie - Glogowiec - Niepokalanow

V cene je zahrnuté:
• autokarová doprava,
• duchovný doprovod, sprievodca
• 3 x ubytovanie s polpenziou
V cene nie je zahrnuté:
• spoplatnené sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
• Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
krytie do výšky 80 % storno poplatku: 8 €

195 €

Sanktuárium Licheň

Program zájazdu:
1.deň: odchod Bratislava o 07.00 hod., Horná
Poruba o 09.00 hod., Žilina o 10.30 hod., presun 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 v
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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. Odchod do svetoznámeho
mariánskeho Sanktuária 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

Niepokalanow

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. Faustína
pokrstená, svätá omša. GŁogowiec – rodisko sestry
Faustíny, zachoval sa rodný dom, v ktorom je expozícia.
Odchod do kláštorného mestečka Niepokalanow, ktoré
založil sv. Maximilián Kolbe, aby mohol medzi rehoľníkmi
šíriť Mariánsku úctu a venovať sa apoštolátu tlače. Kláštor
pozostával z drevených dlhých blokov, niektoré boli
obytné, v iných bola tlačiareň. Časopisy, predovšetkým
„Rytier Nepoškvrnenej“, vychádzali v obrovských
nákladoch a všetku prácu zabezpečovali rehoľníci.

LORETÁNSKY JUBILEJNÝ ROK
8.12.2019 - 10.12.2020

Ich počet bol mnohonásobne vyšší, ako bolo zvykom
v minoritských kláštoroch. Počas II. svetovej vojny bol
kláštor uzavretý a Maximilián Kolbe zomrel mučeníckou
smrťou v koncentračnom tábore Oswienčim. Kláštorná
komunita v Niepokalanowe má v úcte sv. Maximiliána,
dodnes zachovávajú jeho pôvodnú kaplnku a pri kláštore
existuje malé múzeum. Večera, ubytovanie.
4.deň:
po raňajkách náboženský program
v Niepokalanowe. Svätá omša, prehliadka Baziliky
Nepoškvrnenej Panny Márie Prostredníčky milostí.
Plastika v bočnej kaplnke predstavuje svätca, ako v rukách
prináša Nepoškvrnenej zemeguľu. Plastika symbolizuje
heslo i životné motto sv. Maximiliána „Získať svet pre
Krista skrze Nepoškvrnenú“. Možnosť návštevy múzea
sv. Maximiliána, osobné voľno. Okolo obeda odchod na
Slovensko, možnosť vystúpiť aj v Žiline alebo Hornej
Porube.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

Doprava: lux bus
Termín: 21.03. – 25.03.2020

LORETO-CASCIA-ORVIETO-SIENA-BOLOGNA

V cene je zahrnuté:
• doprava lux bus,
• 2 x ubytovanie s raňajkami + 1x večera
• 1 x hotelové, 1 x albergo (izby s príslušenstvom)
v historickom centre Sieny
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• mestská taxa – platí sa na mieste, vstupy
• spoplatnené sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
krytie do výšky 80 % storno poplatku: 10 €

145 €*
Basilica della Santa Casa

Siena

Program zájazdu:
1.deň: asi o 22.00 hod. odchod z Bratislavy. Nočná
jazda cez Rakúsko a severné Taliansko.
2. deň: príchod do významného pútnického miesta
Loreto. v Bazilike Panny 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. septembra 1295
do Loreta. Náboženský program, slovenská svätá omša,
osobné modlitby. Presun na ubytovanie, večera.
3.deň: po raňajkách odchod do Cascie. V prekrásnom

Bologna
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prostredí umbrijských kopcov v strednom Taliansku
stojí kláštor a nádherná Bazilika sv. Rity, do ktorej denne
putujú stovky, ba tisíce pútnikov. Je tu pochovaná sv. Rita
da Cascia, snáď najobľúbenejšia svätica širokých vrstiev
obyvateľov Talianska, známa ako LA SANTA DEGLI
IMPOSSIBILI, teda „svätá nemožných vecí“. Je patrónkou
tých, čo sú v beznádejných situáciách. V dolnom kostole
sú relikvie augustiánskeho kňaza bl. Šimona z Cascie a
bl. Terezy Fasce. Pokračovanie do očarujúceho mestečka
Orvieto, ktoré bolo v minulosti pápežskou rezidenciou.
Monumentálna Katedrála, ktorú pápež Lev XII. nazval
Zlatou ľaliou katedrál, vybudovali miestni obyvatelia
na pamiatku eucharistického zázraku. V roku 1263
v neďalekom Bolsane počas svätej omše, ktorú slúžil
český kňaz Petr z Prahy, z premeneného Tela kvapla krv
na korporál. Nasledujúci rok pápež Urban IV. ustanovil
sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V kaplnke
Katedrály sa uchováva v relikviári korporál. I dnes možno
na ňom pozorovať škvrny od krvi. Relikviár sa uchováva
v bohostánku. Steny Kaplnky korporálu z roku 1356 sú
vyzdobené vzácnymi freskami. Presun na ubytovanie.
4.deň: po raňajkách prehliadka Sieny /UNESCO/,
rodisko sv. Kataríny. Historické centrum s námestím
Piazza del Campo. Katedrála so svetoznámou
mramorovou výzdobou /vstup 8 €/. Dominikánsky
kostol s relikviou sv. Kataríny a sanktuárium sv. Kataríny
nad jej rodným domom. Presun do Bologne - staré mesto
s arkádami, Neptúnova fontána a kostol sv. Francesca.
Návšteva Katedrály sv. Dominika so svätcovým hrobom.
Katedrála bola niekoľkokrát renovovaná, ruku k dielu
pridal aj slávny umelec Michelangelo. Odchod nočnou
jazdou cez územie Talianska a Rakúska.
5.deň: ráno príchod na Slovensko.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

Doprava: LUX BUS-LIETADLO
Termín: 26.03. – 29.03.2020

PÁTER PIO A LORETÁNSKY
JUBILEJNÝ ROK

Doprava: LIETADLO-LUX BUS
Termín: 29.03. – 01.04.2020

SAN GIOVANNI ROTONDO–PÁTER PIO/BARI – SVÄTÝ MIKULÁŠ
BOLOGNA - SVÄTÝ DOMINIK 850 r. OD NARODENIA/ bez nočnej jazdy

V cene je zahrnuté:
• letenka Bari - Viedeň
• doprava lux bus
• 3 x hotelové ubytovanie s raňajkami + 2 x večera
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 95 €
• mestská taxa – platí sa na mieste
• vstupy
• transfer z letiska Viedeň do Bratislavy 8 €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
krytie do výšky 80 % storno poplatku: 8 €
Basilica della Santa Casa

San Giovanni Rotondo

255 €
Program zájazdu:
1.deň: odchod ráno z Bratislavy cez Rakúsko a severné
Taliansko. Príchod do významného historického mesta
Bologna - staré mesto s arkádami, Neptúnova fontána
a Kostol sv. Francesca. Návšteva Katedrály sv. Dominika so
svätcovým hrobom. Katedrála bola niekoľkokrát renovovaná,
ruku k dielu pridal aj slávny umelec Michelangelo. Svätá omša,
osobné modlitby. Presun na ubytovanie v oblasti Rimini.
2.deň: po raňajkách návšteva pútnického miesta Loreto.
V Bazilike Panny Márie Loretskej sa nachádza dom Svätej
rodiny, v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom

LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO
PIETRELCINA - ASSISI

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. septembra 1295 do Loreta.
Náboženský program, slovenská svätá omša, osobné
modlitby. Presun do San Giovanni Rotondo, večera,
ubytovanie.
3.deň: po raňajkách celodenný náboženský program
v 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, osobné modlitby. Po
večeri individuálne možnosť účasti na modlitbe ruženca
v starej Bazilike, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách presun do Bari, 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. Slovenská svätá
omša. Odchod na letisko, odlet do Viedne a následne
transfer do Bratislavy s predpokladaným príchodom do
Bratislavy krátko po 17.00 hod.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

Doprava: lux bus
Termín: 14.03. – 19.03.2020

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 €
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
krytie do výšky 80 % storno poplatku: 12 €
Assisi

Pietrelcina

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 Panny 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
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oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo 7. 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 zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

Doprava: lux bus
Termín: 08.04. – 13.04.2020

VEĽKÁ NOC V RÍME
S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM
V cene je zahrnuté:
• doprava lux bus
• 3 x ubytovanie s raňajkami v hoteli
• duchovný doprovod , sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• mestská taxa v Ríme – platí sa na mieste
• večeru, resp. neskorší obed si môžete zakúpiť na mieste
v cene cca 15 € (zabezpečí sprievodca počas programu)
• cestovné lístky na metro
/1 lístok 100 min. – 1,50 €, celodenný 7 €/
• fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí
/17 €, s potvrdením biskupského úradu 8 €/
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
• audio sprievodca v Ríme 1,50 €/osoba/deň – platí sa na mieste

Pápež František

Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna
zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 12 €

239 €

Námestie svätého Petra

Program zájazdu:
1.deň: odchod z Bratislavy, jazda cez Rakúsko do Talianska
2.deň: Zelený štvrtok: ráno príchod do Ríma. Presun
metrom do historického centra, na Námestí svätého Petra
účasť na Liturgii Zeleného štvrtka, Missa Chrismatis (svätá
omša svätenia olejov), ktorá sa koná o 09.30 hod. 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.

Doprava: lietadlo
Termín: 17.05. – 20.05.2020

RÍM-LETECKY
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Rím – Viedeň
• transfer z letiska a na letisko v Ríme
• 3 x ubytovanie s raňajkami, 2 x večera
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 181€
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
• 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 €/
• vstupy
Fontána di Trevi, Rím

Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 8 €

249 €

Koloseum, Rím

Helena z Jeruzalema do Ríma. O 17.30 hod. sv. omša na
pamiatku Poslednej večere v Lateránskej Bazilike, kde bolo
prvé sídlo pápežov. 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 hod. 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. O 21.15 hod. 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. 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.

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave asi o 11.30
hod., odchod na letisko do Viedne, odlet do Ríma.
Následne transfer na hotel. Večerný Rím – prehliadka
historického centra s antickými pamiatkami - Koloseum,
Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza
Venezia a najznámejšia Fontana di Trevi. Návrat na hotel,
ubytovanie.
2.deň: po raňajkách návšteva Baziliky sv. Pavla za

-5-

hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom. Presun
do Vatikánu. Fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí so
Sixtínskou kaplnkou, návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv.
Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII., osobné modlitby. Možnosť
výstupu na kupolu. Pokračovanie v prehliadke centra
Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami, Panteon,
osobné voľno, večera, ubytovanie.
3.deň: po raňajkách prehliadka 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. 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.
Bazilika sv. Petra v okovách, kde je známa socha Mojžiša
od Michelangela. Večera, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách presun do Vatikánu, účasť na
všeobecnej audiencii so Svätým Otcom na Námestí sv.
Petra. Zdobia ho nádherné fontány a jedinečný obelisk,
je obklopené kolonádou mohutných stĺpov. Nad nimi
vidno Apoštolský palác, odkiaľ sa v nedele a slávnosti
na poludnie Svätý Otec modlí modlitbu „Anjel Pána“.
Po audiencii krátke osobné voľno, následne odchod na
letisko, odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy
s predpokladaným príchodom asi o 20.00 hod.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

OPERA FESTIVAL DI VERONA
TURANDOT - GIACOMO PUCCINI
Letný operný festival v rímskom amfiteátri v severotalianskej
Verone vďačí za svoju existenciu jednému z prvých objaviteľov
Marie Callas. Tenorovi, ktorý už v roku 1916 spieval Verdiho
na futbalovom štadióne. Arena di Verona, pripomínajúca
rímske Koloseum, patrí medzi tri najväčšie arény sveta a
kedysi slúžila ako dejisko krvilačných gladiátorských zápasov.
Dnes patrí v letných mesiacoch operným predstaveniam a
každoročne sa sem schádzajú milovníci opery z celého sveta
V cene je zahrnuté:
• autobusová doprava
• 1 x hotelové ubytovanie s raňajkami
• odborný sprievodca
• vstupenka na operu
V cene nie je zahrnuté:
vstupenky vyššej kategórie:
3. sektor 46 €, 2. sektor 72 €, 1. sektor 97 €
• mestská taxa
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €

•

Možný príplatok:
komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 6 €

•

185 €*

Verona amfitáter

MACEDÓNSKO – ALBÁNSKO
OHRID - BERAT

Doprava: lux bus
Termín: 26.06. – 28.06.2020

Program zájazdu:
1.deň: ráno odchod do Verony. Ubytovanie.
2.deň: raňajky, odchod na prehliadku Verony, mesta
ktoré inšpirovalo Shakespeara a mnoho ďalších umelcov
ako bol Dante či Goethe. Pri pešej prechádzke historickým
centrom si pozrieme najznámejší dom mesta - Casa di
Giulietta so slávnym balkónom, čarovné námestia Piazza
dei Signori a Piazza dell Erbe s neprehliadnuteľnými
dominantami, vežou Torre dei Lamberti a sochou Verony,
patrónky mesta. Po občerstvení v niektorej z kaviarničiek
na Piazza Bra. Presun k amfiteátru Arena di Verona,
pripomínajúceho rímske Koloseum. Pohľad na zachovalú
stavbu z prvého storočia nášho letopočtu, patriacu
medzi tri najväčšie arény sveta, vyráža dych. Pôvodne vo
svojich útrobách pohltila až 30.000 návštevníkov a pri
krvilačných zápasoch gladiátorov bola vždy vypredaná do
posledného miesta. Svoje znovuzrodenie zažila už počas
renesancie a prvú operu v nej odspievali v roku 1913.
Predstavenia, ktoré sa tu konali, boli vychýrené natoľko,
že sa ich zúčastňovali návštevníci z veľkej diaľky. Dnes sa
z bezpečnostných dôvodov môže predstavení zúčastniť asi
15.000 divákov. Opera začína o 21.30 hod. Po skončení
odchod na Slovensko.
3.deň: príchod v ranných hodinách.

Doprava: lux bus
Termín: 08.03. – 13.03.2020

Putovanie k hrobom štyroch zo siedmych svätých sedmopočetníkov:
sv. Nauma, sv. Klimenta, sv. Gorazda a sv. Angelára

V cene je zahrnuté:
lux bus
3 x ubytovanie s polpenziou - pútnický dom pri
rímskokatolíckom kostole Ohrid, v centre mesta
• duchovný doprovod, sprievodca

•
•

V cene nie je zahrnuté:
vstupy
príplatok za sedadlo v prednej časti autobusu 15 €

•
•

Možný príplatok:
komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia
storna, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 12 €

•

150 €*
Kostol sveti Jovan Kaneo

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, 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/.
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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 si uctíme sv. Gorazda, žiaka
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 zájazd je spojený s každodennou
svätou omšou.

Doprava: Lux bus-lietadlo
Termín: 17.04. – 20.04.2020

PARÍŽ - ALTŐTTING
CHENONCEAUX - TOURS
V cene je zahrnuté:
• letenka Paríž - Viedeň
• 3 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 €
• transfer z letiska Viedeň do Bratislavy 8 €
• mestská taxa platí sa na mieste
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku: 8 €

235 €

Paríž - Eiffelova veža

Zámok Chenonceaux

Program zájazdu:
1.deň: ráno stretnutie skupiny v Bratislave, 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. Náboženský program, odchod na ubytovanie
do Francúzska.
2.deň: po raňajkách panoramatická jazda cez územie
Francúzska, údolím rieky Loire k romantickému vodnému
zámku Chenonceaux, ktorý sa klenie ponad rieku Cher. Je
známy i ako zámok šiestich žien, ktoré ho postupne vlastnili.

PERLY FRANCÚZSKA, JUŽNÉHO
ŠPANIELSKA A FATIMA

Stojí na mieste pôvodného vodného mlyna, ktorý bol
neskôr nahradený zámkom a spojený mostnými oblúkmi
s druhým brehom rieky. Prehliadka, odchod na ubytovanie
v Tours.
3.deň: po raňajkách Tours - návšteva Baziliky sv. Martina,
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 odchod do
Paríža. Presun do centra, návšteva Rue du Bac – Kláštor sv.
Vincenta s kaplnkou Zázračnej medaily, v ktorej je vystavené
neporušené telo Kataríny Labouré. Kostol sv. Vincenta de
Paul s jeho telesnými pozostatkami. Fakultatívne plavba po
Seine s vyhliadkou na hlavné dominanty mesta: Eiffelova
veža, Invalidovňa, Bourbonský palác, Múzeum D´Orsay,
Justičný palác, Katedrála Notre Dame, Radnica, Place de la
Concorde, Louvre. Odchod na hotel, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách ďalší program v Paríži, kúzelná štvrť
umelcov Montmartre s bielou Bazilikou Sacré Coeur,
stojacou na najvyššom bode Paríža. Už s diaľky upúta
svojou mohutnosťou. Snehobielu farbu si zachovala vďaka
travertínu, z ktorého je postavená. Vždy keď prší, tento
kameň reaguje na vodu vylučovaním kalcitu, ktorý v tomto
prípade pôsobí ako bielidlo. Výstavba začala v roku 1875
a bola dokončená v roku 1914. Interiér osvetľuje tlmené
svetlo, prenikajúce obrovskými vitrážami. Popoludní
odchod na letisko, odlet do Viedne a následne transfer do
Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

Doprava: lietadlo
Termín: 20.04. – 27.04.2020

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

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Paríž, Lisabon – Viedeň (cez Mníchov)
• 7 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 €
• mestská taxa, platí sa na mieste
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
krytie do výšky 80 % storno poplatku 16 €

469 €
Granada

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

Oltár v chráme Najsvätejšej Trojice

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 - Madridu. 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

Doprava: lux bus-lietadlo
Termín: 01.05. - 03.05.2020

ALTÖTTING - TRIDENT
LAGO DI GARDA - MILÁNO
V cene je zahrnuté:
• letenka Miláno – Viedeň
• 2 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 €
• transfer z letiska Viedeň do Bratislavy 8 €
• vstupy, resp. lodný lístok
• mestská taxa platí sa na mieste
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 6 €

Miláno

kresťanskej, moslimskej a židovskej kultúry. Pôvodná mešita,
dnes katedrála, 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 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.
8.deň: ranná svätá omša pri Kaplnke Zjavení. Po raňajkách
prehliadka areálu, Bazilika s hrobmi sv. Františka a sv.
Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, moderná Bazilika
Najsvätejšej Trojice . Návšteva dedinky Aljustrel s rodnými
domami vizionárov. Transfer na letisko, odlet z Lisabonu do
Viedne. Transfer do Bratislavy.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

145 €
Program zájazdu:
1.deň: ráno odchod z Bratislavy 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
do hlavného mesta Tirolska Innsbruck, ktoré leží v srdci
Álp. Svetoznáme pamiatky svedčia o bohatej histórii mesta.
Vládne sídlo Hofburg, hrad Ottoburg, Katedrála sv. Jakuba,
Jezuitský kostol. Odchod na ubytovanie v okolí Trento.
2.deň: po raňajkách prehliadka historického mesta

Jazero Lago di Garda
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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.
Presun k najväčšiemu talianskemu jazeru Lago di
Garda, obklopenému dvojtisícovými skalnými stenami.
Predstavuje jedno z najkrajších talianskych miest. Severná
časť je užšia, má kamenisté dno a čistú priehľadnú vodu.
Na juhu sa jazero rozširuje až do dĺžky 17 km, piesčité pláže
vytvárajú atmosféru podobnú dovolenke pri mori. V meste
Riva del Garda nastúpite na loď a počas plavby na juh do
prístavu Desenzano si vychutnáte panoramatický výhľad
na okolie. Uvidíte mestečká Limone, známe produkciou
a spracovaním citrónov, starobylé Gargnano, Maderno
známe produkciou kvalitného vína a ďalšie letoviská
a starobylé dedinky. Presun na ubytovanie do Bussolengo
3.deň: po raňajkách presun do Milána. Prehliadka
Piazza Duomo so slávnou gotickou Katedrálou Il Duomo
di Milano - sídlo arcibiskupa, druhá najväčšia katedrála
v Taliansku po Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. V krypte sa
nachádza hrob sv. Karola Boromejského, biskupa, ktorý
tu pôsobil až do svojej smrti v roku 1584. V baptistériu zo
4. stor. sv. Ambróz pokrstil sv. Augustína. Prechádzka po
štýlovej obchodnej pasáži Galleria Vittorio Emanuele II.,
svetoznáma opera La Scala. Fakultatívne slávna nástenná
maľba „Posledná večera“ od Leonarda da Vinci, ktorú
namaľoval na čelnú stenu refektára kostola Santa Maria
delle Grazie. Dielo je pre mnohých učencov a historikov
najväčším výtvarným dielom na svete. Dokonca už za
Leonardových čias bolo považované za jeho najslávnejší
a najlepší výtvor. Podvečer odchod na letisko, odlet do
Viedne. Následne transfer do Bratislavy.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

Doprava: lietadlo
Termín: 04.05.-09.05.2020

FATIMA LURDY LETECKY
LA SALETTE
V cene je zahrnuté:
• 3 x prelet: Viedeň-Miláno, Toulouse – Lisabon,
Lisabon - Viedeň, priame linky
• lux bus počas programu
• 5 x ubytovanie s raňajkami, 4 x večera
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 205 €
• transfer na a z letiska Viedeň 15 €
• mestská taxa platí sa na mieste
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 12 €
Lurdy

Fatima

439 €
Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave asi o 09.30 hod., transfer
na letisko do Viedne, odlet do Milána. Po prílete presun do
La Salette, jedného z najmalebnejších pútnických miest.
Nachádza sa vo Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna
Mária dvom pastierikom v roku 1846. Návšteva Baziliky
Panny Márie, svätá omša, možnosť súkromnej modlitby.
Ubytovanie.
2. deň: svätá omša, po raňajkách panoramatická jazda cez
územie južného Francúzska 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. Po večeri medzinárodná modlitba
ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.
3. deň: po raňajkách náboženský program v Lurdoch,

Doprava: lietadlo
Termín: 04.05. - 09.05.2020

FATIMA LURDY LETECKY
ŽENEVA
V cene je zahrnuté:
• 3 x prelet Viedeň - Lisabon, Lisabon – Toulouse,
Ženeva – Viedeň, priame linky, lux bus počas programu
• 5 x ubytovanie s raňajkami, 3 x večera
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 205 €
• transfer letisko Viedeň 15 €
• mestská taxa platí sa na mieste
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 12 €

399 €
Lurdy

prehliadka areálu, komplex Bazilík, medzinárodná svätá
omša v podzemnej Bazilike Pia X. Pešia prehliadka po
stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so
životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a
farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť
návštevy bazénov s lurdskou vodou. Slovenská krížová cesta,
eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba
ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečková procesia, ubytovanie.
4. deň: svätá omša pri Jaskyni Zjavení, po raňajkách odchod
na letisko v Toulouse, 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“. Prehliadka areálu, Kaplnka zjavení s milostivou
sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi sv. Františka a sv.
Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Večera, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách náboženský program vo Fatime,
moderný chrám Najsvätejšej trojice. Slovenská krížová cesta
z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné
domy troch vizionárov Lucie Santos, sv. Francisca Marto
a sv. Jacinty Marto. Tiež možnosť ochutnávky portského
vína v Cave Do Vinho – A Garrafeira de Fatima. V príjemnom
prostredí budete sledovať film o regióne rieky Douro, kde leží
mesto Porto. Dozviete sa o technológii výroby portského
vina. Nasleduje degustácia kvalitného stolového vína
a následne 8-ročného bieleho aj červeného portského. Po
večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia,
ubytovanie.
6. deň: po raňajkách možnosť návštevy centra Svetového
apoštolátu Fatimy /WAF/. Toto medzinárodné modlitebné
združenie, schválené Svätou Stolicou, sa riadi heslom Svet
zjednotený v modlitbe. Členovia šíria autentické posolstvo
nádeje a pokoja fatimských zjavení. Slovensko je členom od
roku 2012. Pred obedom odchod na letisko v Lisabone, odlet
do Viedne a následne transfer do Bratislavy.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

Program zájazdu:
1.deň: popoludní odchod z Bratislavy na letisko do
Viedne, 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
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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.
Možnosť návštevy centra Svetového apoštolátu Fatimy
/WAF/. Toto medzinárodné modlitebné združenie,
schválené Svätou Stolicou, sa riadi heslom Svet zjednotený
v modlitbe. Členovia šíria autentické posolstvo nádeje
a pokoja fatimských zjavení. Slovensko je členom od roku
2012. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Kaplnke
zjavení, sviečková procesia, ubytovanie.
3. deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom
programe. Slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky
Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch
vizionárov Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty
Marto. Tiež možnosť ochutnávky portského vína v Cave
Do Vinho – A Garrafeira de Fatima. V príjemnom prostredí
budete sledovať film o regióne rieky Douro, kde leží mesto
Porto. Dozviete sa o technológii výroby portského vina.
Nasleduje degustácia kvalitného stolového vína a následne
8-ročného bieleho aj červeného portského. Po večeri
medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia,
ubytovanie.
4. deň: skoro ráno odchod na letisko v Lisabone, odlet do
Toulouse. Po prílete transfer do Lúrd. Tu sa v roku 1858

Ženeva

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. Prehliadka areálu, komplex Bazilík,
podzemná Bazilika Pia X., slovenská krížová cesta, popoludní
eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba
ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečková procesia, ubytovanie.
5.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. Individuálna možnosť
návštevy bazénov s lurdskou vodou, osobné modlitby.
Odchod na ubytovanie na Francúzskej riviére.
6.deň: po raňajkách presun do Ženevy, druhého

Doprava: lietadlo
Termín: 11.05.-15.05.2020

FRANCÚZSKO-BELGICKO
HOLANDSKO LETECKY
Francúzske skvostné katedrály, Vézelay - pútne miesto k svätej
Márii Magdaléne, Mariánske pútnické miesta Banneux a
Beauraing , Antverpy - Rubenssovo mesto a najväčšie mesto
Belgicka s nádhernou gotickou katedrálou Panny Márie,
Scheveningen, prímorská časť mesta Haag, Zaanse Schans,
skanzen s veternými mlynmi a typickými rybárskymi domčekmi,
hlavné mesto Holandska Amsterdam a Rotterdam „Brána do
Európy“.
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Lyon, Rotterdam - Viedeň
• lux bus
• 4 x ubytovanie s raňajkami
• duchovný doprovod, sprievodca

Amsterdam

V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 185 €
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
• mestská taxa, platí sa na mieste
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku: 10 €

345 €

Grand Place, Brusel

Zaanse Schans

najväčšieho švajčiarskeho mesta. Rozprestiera sa v malebnom
prostredí, kde zo Ženevského jazera vyteká rieka Rôna. Jazero
je súčasťou luxusného centra mesta. Obklopujú ho nádherné
parky, špičkové hotely a sídla tých najúspešnejších firiem. Z
nábrežia je za dobrého počasia vidno zasnežený Mont Blanc,
najvyššiu horu Európy /4807 n.m./, vzdialenú asi 70 km.
Dominantou mesta je pôsobivý vodotrysk, dosahujúci výšku
140 m a vodu čerpá priamo z jazera výkonnými čerpadlami.
Svätá omša v Bazilike Panny Márie. Uctíme si tu milostivú
sochu Panny Márie, ktorú v roku 1954 daroval pápež
Pius IX. tomuto miestu, keď ho vyhlásil za Baziliku Minor.
Románsko-gotická Katedrála sv. Petra z 13. stor., historická
radnica a mestská zbrojnica. Prechádzka po nábreží. Presun
na letisko, odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko
do Viedne, odlet do Lyonu /UNESCO/. Návšteva
Katedrály Notre-Dame de la Fourviére z 19. storočia,
ktorá je dominantou mesta. Panoramatická jazda
krajom Burgundsko, ktorý bol v stredoveku domovom
najvýznamnejších kostolov a kláštorov v západnej Európe.
Návšteva mestečka Vezelay s románskou Bazilikou z 11.
storočia, kde sú uchované ostatky sv. Márie Magdalény. Ich
pravosť potvrdil v roku 1058 pápež Štefan IX. Následne sa
Bazilika stala jedným z najdôležitejších pútnických miest
v Európe. Odchod do oblasti Champagne, ubytovanie
v blízkosti mesta Remeš.
2.deň: po raňajkách návšteva svetoznámej gotickej
Katedrály Notre – Dame v Remeši. Prvá Katedrála
na tomto mieste stála už v roku 401 a prvá korunovácia
v Remeši bola v roku 816. Tradícia pokračovala až do
roku 1824, Remeš bola svedkom korunovácie všetkých
francúzskych kráľov. Dnešná Katedrála bola vybudovaná
na žiadosť remešského arcibiskupa v 13. storočí a mala
odpovedať významu korunovácie. Bohatá sochárska
výzdoba je unikátna. Z celkového počtu 2 300 sôch je 56
postáv kráľov Francúzska. Presun do Belgicka. Návšteva
pútnického miesta Banneux, kde sa v roku 1933 zjavovala
Panna Mária dievčaťu Mariette Becovej. Na mieste
zjavenia postavili v ten istý rok malú kaplnku, vysvätenú
na sviatok Nanebovzatia Panny Márie za účasti asi 60.000
veriacich. Miesto navštívil i sv. Ján Pavol II. Následne
návšteva významného pútnického miesta Beauraing,
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kde sa Panna Mária zjavila 5 deťom vo veku 9 až 15 rokov
v období od 19.11.1932 do 3.1.1933. Miesto zjavení bolo
uznané Cirkvou a aj toto miesto navštívil sv. Ján Pavol II.
Odchod na ubytovanie v blízkosti Bruselu.
3.deň: po raňajkách prehliadka historického centra
hlavného mesta Belgicka Bruselu. Námestie Grand
Place /UNESCO/, jedno z najkrajších v Európe, cechové
domy, gotická Katedrála sv. Michala a sv. Goduly so
skvostnými vitrážami. Symbol mesta Manneken Pis.
Presun do Antwerp – veľkého európskeho prístavu na
rieke Selde, centra diamantového priemyslu a obchodu,
rodiska flámskeho maliara Van Dycka a domova
významného maliara P. P. Rubensa. Krátka prehliadka
historického centra – cechové domy, radnica a najväčší
chrám v Belgicku – Katedrála Panny Márie. Odchod
na ubytovanie s krátkou foto zastávkou v prímorskom
letovisku Scheveningen.
4.deň: po raňajkách presun do skanzenu Zaanse Schans
– múzeum pod šírym nebom, kde nájdete populárne
veterné mlyny, obytné domy, hospodárske budovy a
spoznáte tradičný život Holandska… Čaká tu na Vás
ukážka výroby drevákov a syrov, ktoré sú veľmi chutné a
budete si ich môcť aj zakúpiť. Presun do Amsterdamu,
hlavného mesta Holandska, ktoré má jedno z najväčších
historických mestských centier v Európe, pochádzajúce
zo 17. storočia. Vďaka systému kanálov (holandsky
„gracht“) si mesto vyslúžilo prezývku „Benátky severu“.
Pešia prehliadka - živá pešia zóna Damrak, námestie Dam,
radnica, kráľovský palác, historický areál Begijnhof, kde
v minulosti žili zbožné ženy, najstarší dom je z roku 1475
a je pravdepodobne najstarším holandským domom.
Fakultatívne plavba loďou po grachtoch /12 €/. Odchod
na ubytovanie.
5.deň: po raňajkách návšteva najvýznamnejšieho
pútnického miesta v Holandsku, kde sa v rokoch 1945
až 1954 zjavovala Panna Mária Ide Peerdemanovej. V
zjaveniach sa opakuje, že Panna Mária je Matkou všetkých
národov. Pod vedením Idy namaľoval nemecký maliar
Heinrich Repke už v roku 1951 známy obraz Matky
všetkých národov. V nasledujúcom roku preniesli obraz
do špeciálnej kaplnky v Amsterdame (Diepenbrockstr.
3), kde sa nachádza dodnes a je predmetom úcty stále
rastúceho počtu pútnikov a mariánskych ctiteľov. O
kaplnku sa starajú sestričky z Rodiny Panny Márie
Spoluvykupiteľky. Slovenská sv. omša, osobné modlitby.
Odchod do Rotterdamu, ktorý je vďaka svojmu prístavu
Europoort nazývaný „Brána do Európy“. Symbolom mesta
je 185 m vysoká vyhliadková veža Euromast, najvyššia
v celom Holandsku. Centrum má zaujímavú a originálnu
architektúru, ako napríklad most Erasmusbrug. Odchod
na letisko, odlet do Viedne. Trasfer do Bratislavy.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

Doprava: lietadlo
Termíny: 25.09.-01.10.2020

FATIMA-LURDY

03.10.-09.10.2020

BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - ANDORRA
BARCELONA - GARABANDAL

program v opačnom smere

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Lisabon, cez Frankfurt, letenka
Barcelona – Viedeň
• lux bus
• 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 5 x večera
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 195 €
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
• mestská taxa, platí sa na mieste
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku: 14 €
Lurdy

Santiago de Compostela

Socha Panny Márie v Jaskyni Zjavení

395 €
Program zájazdu:
1.deň: ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na
letisko do Viedne, odlet cez Frankfurt 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“. Prehliadka areálu,
Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika
s hrobmi sv. Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry
Lucie, prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice.
Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Kaplnke
zjavení, sviečková procesia, ubytovanie.
2.deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom
programe vo Fatime, svätá omša. Slovenská krížová cesta
z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť
rodné domy troch vizionárov Lucie Santos, sv. Francisca
Marto a sv. Hyacinty Marto. Možnosť ochutnávky
portského vína v Cave Do Vinho – A Garrafeira de
Fatima. V príjemnom prostredí budete sledovať film
o regióne rieky Douro, kde leží mesto Porto. Dozviete sa
o technológii výroby portského vina. Nasleduje degustácia
kvalitného stolového vína a následne 8-ročného bieleho aj
červeného portského. Po večeri medzinárodná modlitba
ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.
3.deň: po raňajkách návšteva významného historického
pútnického mesta 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. Pokračovanie do Santiago
de Compostela. Od 12. storočia až do súčasnosti sem

Lurdy
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smerujú pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta,
Braga. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv.
Jakuba apoštola. Prehliadka historického centra, návšteva
Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba, patróna Španielska,
ktorý sa pričinil o jeho evanjelizáciu. Večera, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách odchod do najvýznamnejšieho
francúzskeho pútnického miesta Lurdy. Cestou zastávka v
Garabandal - dedinka nazývaná aj španielske Lurdy leží
vysoko v horách v provincii Santander v pohorí Cantabrian.
Je unikátna tým, že sa tu v rokoch 1961 až 1965 Panna Mária
zjavila štyrom dievčatám viac ako tisíc krát. Odovzdala
im posolstvo, týkajúce sa motlidby, obrátenia a ookánia.
Farský kostol sv. Sebastiána, krížová cesta. Pokračovanie
do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna
Mária chorľavému dievčatku - Bernadette Souburousovej.
Zjavenie boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862.
Postupne namiesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a
bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Účasť na
francúzskej sv. omši pri Jaskyni Zjavení, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách náboženský program 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 sviečková procesia, ubytovanie.
6.deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom
programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv.
Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv.
Bernadetty v mestečku Lurdy–rodný dom a farský kostol,
v ktorom bola pokrstená. Osobné modlitby. Odchod
malebnou horskou krajinou do mini štátu Andorra,
nachádzajúceho sa vysoko v Pyrenejách. Na čele štátu stojí
francúzsky prezident spolu s biskupom zo španielskeho
Seo de Urguel. Navštívime mestečko Pas de la Casa,
známe prekrásnou polohou, ale tiež širokým sortimentom
značkového spotrebného tovaru, ktorý tu možno nakúpiť
za mimoriadne výhodné ceny. Ubytovanie, osobné voľno.
7.deň: po raňajkách odchod do Barcelony, centra
Katalánska, v stredoveku najvýznamnejší obchodný prístav
v Stredomorí, dnes moderné veľkomesto. Autokarová
prehliadka centra, najslávnejšia stavba Antonia Gaudiho
nádherný chrám Sagrada Família, zastávka pri pamätníku
Krištofa Kolumba, pešia prechádzka po najznámejšej ulici
mesta La Rambla. Odchod na letisko, odlet do Viedne. Po
prílete transfer do Bratislavy.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

PERLY JUŽNÉHO ŠPANIELSKA
A GIBRALTÁR

Doprava: lietadlo
Termín: 09.10. – 14.10.2020

SEVILLA – CORDOBA - GRANADA – VALENCIA

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Malaga, Valencia - Viedeň
• 5 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 195 €
• transfer na a z letiska Viedeň do Bratislavy 15 €
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
• mestská taxa, platí sa na mieste
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
krytie do výšky 80 % storno poplatku 12 €
Cordoba

Gibraltár

395 €
Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave skoro ráno, transfer
na letisko do Viedne, odlet do Malagy. Po prílete presun
na Gibraltár - anglická enkláva na Španielskom pobreží
a aspoň kúsok Británie, marocké pobrežie na dohľad.
Prechádzka po hlavnej ulici Main Street, historické domy,
Katedrála, pamätníky, obchody. V prípade priaznivého
počasia možnosť výstupu lanovkou, ktorá premáva do
19.45. Cena spiatočného lístka je asi 12 €. Vo výške 412
m n. m. možno pozorovať voľne žijúce opice a vychutnať si
panoramatický výhľad. Podvečer odchod na hotel, večera,
ubytovanie.
2.deň: po raňajkách Sevilla - hlavné mesto horúcej
Andalúzie a prístav, kam sa privážalo bohatstvo Nového
sveta, majestátna Katedrála a Giralda, Kolumbova hrobka,

PERLY ŠPANIELSKA A FRANCÚZSKA
VALENCIA –SVATÝ GRÁL, ZARAGOZA – PANNA MÁRIA NA STĹPE,
LURDY – MARIANSKE ZJAVENIA, MONT SAN MICHELE - MAJESTÁTNA
PERLA NORMANDIE, LISIEUX – SV. TERÉZIA, PARÍŽ – SV. KATRÍNA
LOBOURÉ a SV. VINCENT DE PAUL

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Valencia, Paríž - Viedeň
• 4 x ubytovanie s raňajkami v dvoj a trojlôžkových
izbách so soc. zariadením, 2 x večera
• doprava klimatizovaným autobusom po trase
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 195 €
• transfer na a z letiska Viedeň do Bratislavy 15 €
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
• mestská taxa, platí sa na mieste
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
krytie do výšky 80 % storno poplatku 10 €

295 €
Socha Panny Márie v Jaskyni Zjavení

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave skoro ráno, transfer
na letisko do Viedne, odlet do Valencie, jedného
z najväčších a najbohatších španielskych miest. Po prílete
presun do historického centra, prehliadka. Katedrála
bola založená v 13. storočí a uchováva vzácnu pamiatku
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palác Alcazar, Zlatá veža. Maurská architektúra vás očarí
hneď ako vstúpite do mesta. Zvonica La Giralda, park
Maria Luisa, Španielske námestie, Barrio Santa Cruz – stará
charizmatická židovská časť mesta s jej úzkymi uličkami.
Odchod na hotel, ubytovanie.
3.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. Mešita
- katedrála, 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 na
hotel, večera, ubytovanie.
4.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, večera, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách presun do Valencie jedného
z najväčších a najbohatších španielskych miest. Prehliadka
historického centra. Katedrála bola založená v 13. storočí
a uchováva vzácnu pamiatku Santo Caliz /svätý grál/,
z ktorého údajne pil Pán Ježiš pri poslednej večeri.
V stredoveku bol kalich ukrytý v kláštore v severnom
Aragone. Gotická stavba La Lonja – burza, ktorú chráni
UNESCO. Osobné voľno, odchod na hotel, večera,
ubytovanie.
6.deň: odchod na letisko, odlet do Viedne. Následne
transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

Doprava: lietadlo
Termín: 14.10. – 18.10.2020

Santo Caliz /svätý grál/, z ktorého údajne pil Pán Ježiš
pri poslednej večeri. V stredoveku bol kalich ukrytý
v kláštore v severnom Aragone. Gotická stavba La Lonja
– burza, ktorú chráni UNESCO. Odchod do Zaragozy,
nádherného historického mesta a metropoly Aragónska,
ktoré sa pýši krásnymi renesančnými šľachtickými palácmi.
Ubytovanie.
2.deň: Prehliadka historického centra mesta Zaragoza.
Dominantou je Bazilika Panny Márie del Pilar, postavená
v priebehu 17. a 18. storočia, v súčasnosti je to druhé
najdôležitejšie pútnické miesto v Španielsku. Popri
soche Panny Márie je najvzácnejším umeleckým dielom
freska od Francisca Goyu. Prechádzka po námestí Santa
Maria del Pilar, Katedrála La Seo s prvkami mudejarskej
architektúry. Odchod do najvýznamnejšieho francúzskeho
pútnického miesta Lurdy. 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. Eucharistická procesia, po večeri medzinárodná
modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečková procesia,
ubytovanie.
3. deň: po raňajkách náboženský program v Lurdoch.
Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva
miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v
mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola
pokrstená. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná

Le Mont-Saint-Michel

Bazilika Pia X., slovenská krížová cesta. Popoludní odchod
na ubytovanie v oblasti Rennes.
4.deň: ráno presun k impozantnému kláštoru Le Mont
St. Michel, ktorý sa vypína na žulovom (pol)ostrove
pri pobreží Normandie. Toto unikátne miesto, zapísané
na zozname svetového dedičstva UNESCO, je po Paríži
druhým najnavštevovanejším miestom vo Francúzsku,
preto si ani my nenecháme ujsť prechádzku uličkami
stredovekého mesta a návštevu benediktínskeho opátstva
a kláštora z 8. st. Vo farskom kostole navštívime kaplnku
a fontánu sv. Auberta, ktorého navštívil vo sne archanjel
Michal a prikázal mu, aby tam postavil chrám. Aubert
najprv neprikladal svojmu snu väčší význam, no „návštevy
archanjela“ sa opakovali, až mu na tretí raz údajne zaťukal
prstom po čele. Bol to biskup, ktorý zohral v histórii
ostrova najdôležitejšiu úlohu. Ako prvý bol vybudovaný
kostol, postupne začali pribúdať ďalšie budovy. Nakoniec
na vyvýšenine narástlo krásne mestečko. Keď aktuálne
nie je príliv, okolo sa nachádzajú dlhé pieskové pláže. Tie
môžu siahať až do vzdialenosti 15 km. Dnes je k opátstvu

PARÍŽ - REMEŠ - MÉTY - SAINT
AVOLD - NORIMBERG
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Paríž
• lux bus počas programu
• 3 x ubytovanie s raňajkami
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 85 €
• transfer letisko Viedeň 8 €
• mestská taxa platí sa na mieste
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
• obed alebo večera vo Flunch 10 € (platba na mieste)
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 10 €
Paríž - Víťazný oblúk

Paríž - Eiffelova veža

Norimberg

225 €
Program zájazdu:
1.deň: ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na
letisko Viedeň, odlet do Paríža. Presun do centra Paríža,
návšteva Rue du Bac – Kláštor sv. Vincenta s kaplnkou
Zázračnej medaily, v ktorej je vystavené neporušené telo
Kataríny Labouré. Kostol sv. Vincenta de Paul s jeho
telesnými pozostatkami. Fakultatívne možnosť návštevy
paláca Louvre. Múzeum ukrýva skvosty európskeho
maliarstva a sochárstva, priľahlé Tuilerijské záhrady ako
ukážka dokonalej francúzskej záhradnej úpravy. Odchod
na hotel, ubytovanie.
2.deň: po raňajkách ďalší program v Paríži, kúzelná štvrť
umelcov Montmartre s bielou Bazilikou Sacré Coeur.
Fakultatívne plavba po Seine s vyhliadkou na hlavné
dominanty mesta: Eiffelova veža, Invalidovňa, Bourbonský
palác, Múzeum D´Orsay, Justičný palác, Katedrála Notre
Dame, Radnica, Place de la Concorde, Louvre. Odchod
do oblasti Champagne, návšteva svetoznámej gotickej
Katedrály Notre – Dame v Remeši. Prvá Katedrála na
tomto mieste stála už v roku 401 a prvá korunovácia
v Remeši bola v roku 816. Tradícia pokračovala až do
roku 1824, Remeš bola svedkom korunovácie všetkých
francúzskych kráľov. Dnešná Katedrála bola vybudovaná
na žiadosť remešského arcibiskupa v 13. storočí a mala
odpovedať významu korunovácie. Bohatá sochárska
výzdoba je unikátna. Z celkového počtu 2 300 sôch je 56
postáv kráľov Francúzska. Odchod na hotel, ubytovanie.
3.deň: po raňajkách presun do hlavného mesta regiónu
Lotrinsko Metz - Méty. Leží na sútoku riek Mosela a Seille.
Je známe vďaka veľkolepej gotickej Katedrále sv. Štefana
/Saint Ettiene/ zo 14. stor. s chrámovou loďou vysokou
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vybudovaná vyvýšená prístupová cesta, ktorá umožní
prístup aj v čase prílivov. Poobede presun do malebného
historického mesta Lisieux v Normandii. Práve tu žila a do
karmelitánskeho kláštora vstúpila sv. Terézia. Jej relikvie
spolu s hrobom rodičov sa nachádzajú v Bazilike, ktorú
začali stavať už v roku 1929. Počas II. svetovej vojny bola
stavba poškodená, definitívne bola dokončená až v roku
1954. Náboženský program, večera, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách presun do centra Paríža. Fakultatívne
plavba po Seine s vyhliadkou na hlavné dominanty mesta:
Eiffelova veža, Invalidovňa, Bourbonský palác, Múzeum
D´Orsay, Justičný palác, Katedrála Notre Dame, Radnica,
Place de la Concorde, Louvre. Návšteva Rue du Bac –
Kláštor sv. Vincenta s kaplnkou Zázračnej medaily, v ktorej
je vystavené neporušené telo Kataríny Labouré. Kostol sv.
Vincenta de Paul s jeho telesnými pozostatkami. Odchod
na letisko, odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

Doprava: lietadlo-lux bus
Termín: 19.10. - 23.10.2020

42 m, jednou z najvyšších vo Francúzsku. Pozornosť láka
najväčšia zbierka vitrážových okien na svete. Na ich vzhľade
sa podieľali významní umelci v priebehu niekoľkých
storočí vrátane Marka Chagalla. Od roku 2010 je tu tiež
otvorené kultúrne centrum a múzeum Centre PompidouMetz. Prosperitu mesta zabezpečoval obchod s vínom,
práve tu má korene dynastia Karolovcov, ktorí založili
prvú bohatú a mocnú európsku ríšu. Táto panovnícka
dynastia vládla vo Franskej ríši v rokoch 751 až 987. Svoj
názov odvodzuje od svojho najvýznamnejšieho člena,
cisára Frankov (768 – 814) a cisár Západu (800 – 814).
Vďaka tomu, že sa stalo sídlom biskupa, vzrástol počet
cirkevných stavieb. V stredoveku patrilo medzi najväčšie
mestá, striedavo bolo pričlenené k nemeckej ríši
a k francúzskemu kráľovstvu. Nemecko - jazyčná väčšina
ovplyvnila aj architektúru - zachovali sa kolosálne budovy
v novorománskom a neogotickom štýle, postavené práve
za doby nemeckej nadvlády. Odchod do Saint-Avold.
Opátstvo sv. Nabora uchováva relikvie mučeníkov sv.
Nabora a sv. Felixa, umučnených v 3. storočí. Postupne pri
kláštore vzniklo prosperujúce obchodné mestečko. V roku
1300 bol postavený gotický kostol a v roku 1313 bola
otvorená nemocnica. Na mieste, kde bola nájdená zázračná
socha Panny Márie, bola vybudovaná najskôr kaplnka.
Keďže sem prichádzalo už v minulosti veľa pútnikov,
postupne bola rozšírená, dnes tu stojí nádherná Bazilika
Panny Márie, známa ako Basilique Notre-Dame aux TroisMontagnes. Odchod na hotel, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách presun do mesta Norimberg,
prehliadka historického centra. Na Hlavnom námestí
upúta pozornosť bohato členený štít gotického chrámu
Panny Márie Frauenkirche. Na jeho orloji vždy napoludnie
7 kurfirstov trikrát obíde sochu cisára Karola IV. Orloj
bol postavený na pamiatku vydania Zlatej buly Karola IV.
/1356/, ktorá každému novozvolenému panovníkovi
ukladala povinnosť zvolať ríšsky snem do Norimbergu.
Najväčším chrámom v meste je gotický Kostol sv. Vavrinca,
gotický svätostánok má výšku až 20 m. Odchod na
Slovensko.
5.deň: s predpokladaným príchodom do Bratislavy
v ranných hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

Termín:

SVÄTOJAKUBSKÁ PEŠIA PÚŤ
DO SANTIAGA S NÁVŠTEVOU LÚRD

27.06.-12.07.2020 lux bus-pešia púť - lietadlo
28.06.-12.07.2020 lietadlo - pešia púť- lietadlo,
príplatok + 105 € (resp. podľa aktuálnej ceny letenky)

CAMINO PRIMITIVO a FRANCÚZSKA KRÁĽOVSKÁ
CESTA, spolu cca 300 km

Sprievodca púte: Mons. Ján Majerník

Cesta ako proces,
ako zrkadlo,
ako znovuobjavenie...

1608. Cestu do Santiaga vyznačujú bronzové mušle
v chodníkoch.
Pokračujeme do San Lazaro de Paniceres vo farnosti
Lillo, a do Les Champes, kde odbočíme doprava.
V Llampaxuga /Lampajua/ sa nachádza kaplnka El
Carmen. Pokračujeme do mesta La Pipera smer na
Llioriana do údolia do La Bolguina, kde sa pripojíme
na AS-232 /Oviedo-El Escamplero/. Pokračujeme
až po rieku Nora a prejdeme po stredovekom moste
Ponte de Gallegos a zabočíme doprava. Dostaneme
sa do oblasti Las Regueras, ktorá je nezávislá od Ovieda
od roku 1380. Budeme prechádzať krajom El Castaneu
del Soldau az prídeme do Molino de Quintos. Budeme
stúpať smerom na La Carrilona a dostaneme sa znova
na cestu AS-232 . V mieste kde sa križuje s AS-234,
pokračujeme smerom na Santullano, prejdeme pri
kostole Panny Márie a prídeme do El Escamplero.
Odtiaľto pokračujeme smerom do Taraniello po AS234. Budeme prechádzať cez mesto Valsera /kaplnka
Santa Fatima de Valsera/, a ďalej do Premono.
Zostupujeme do La Fuente a ďalej do Paladin a do
Puerma. Od El Fornu pokračujeme malebnou krajinou
paralelne s riekou Nalon. Prejdeme cez La Carril a La
Xana, napojíme sa na AS-234 a ideme po moste cez
rieku Nalon do Penaflor, kde sa nachádza kostol San
Juan. Prechádzame údolím cez San Pelayo do Grau /
Grado/, ktoré má železničnú stanicu a etnografické
múzeum. Uvidíme starobylé centrum mesta, palác
Valdecarzana /15.-17. stor., dnes kultúrne centrum/,
baroková kaplnka Los Dolores a budova mestskej
rady. La Cruz – kamenný kríž . Z Grada vyjdeme
po miestnej komunikácii smerom na Acebeu a La
Venta del Cuerno /kde bývali ubytovaní obchodníci
s dobytkom, pocestní a pútnici /. Správny smer
camino nám ukáže mílnik. Cesta stúpa popri veľkom
kamennom kríži oproti cintorínu a kaplnke Panny Márie
zo 17. stor. so zaujímavým interiérom. Z El Freisnu
je značená cesta nadol do Cabrunana, kde pokračuje
miestna komunikácia do oblasti Salas. Prechádzame
mestečkom Las Casas del Piuente a napojíme sa na
cestu do Cornellana, popri kláštore San Salvador,
ktorý založili clunyjskí mnísi v 11. stor. V súčasnosti je
tu hostel. Cesta pokračuje paralelne s riekou Nonaya
do Sobrerriba, cez Alto Santa Eufemia a Lamas do
Quintana. V mestečku Casazorrina znova prekročíme
rieku Nonaya. Cez Mallecin sa dostaneme do Salas /
Kostol Panny Márie, kde je alabastrové mauzóleum
Fernanda de Valdés-Salas/ . V minulosti tu bola
nemocnica pre pútnikov, zachovala sa z nej iba kaplnka
sv. Rocha zo 17. stor. Trasa pokračuje na Tineo, Borres,

Cesta Camino primitivo ide z Oviedo. Na svoje si prídu
milovníci prírody, lesov a zelenej krajiny. Uvidíte tiež unikátne
historické mestá , katedrály, hrady a zámky. Ďalej pokračujete
peši asi 100 km cez Galíciu z Portomarín do Santiaga.
Milí pútnici, prosíme, aby ste sa na túto cestu zodpovedne
pripravili. Nie je to klasický pútnicko-poznávací zájazd. Na
Camine je každý sám za seba. Nie je možné, aby sprievodca
išiel s každým osobitne. Nie všetci majú rovnaké tempo. Cesta
je veľmi dobre značená. Ráno dostanete pokyny od sprievodcu,
ktorý určí dennú trasu. V prípade potreby budete mať
v pokynoch na cestu krízovú linku.
Santiago de Compostela

V cene je zahrnuté:
• lux bus počas celej trasy
• letecká doprava Porto – Viedeň
• 2 x ubytovanie, 1x polpenzia
• sprievodca-kňaz
V cene nie je zahrnuté:
servisné poplatky 95 €
mestská taxa-platí sa na mieste
transfer z letiska Viedeň do Bratislavy 8 €
ubytovanie po pešej trase, ktorá je lemovaná
ubytovňami označenými ako „Albergue/refugio“,
resp. jednoduché hotely (zaplatíte pred odchodom
podľa aktuálnej ceny)
• fakultatívny výlet do Finisterre
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
• letenka Viedeň – Marseille
(platí pre pútnikov ktorý letia obojsmerne)

•
•
•
•

Symbol pútnikov

Možný príplatok:

• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku: 32 €

395 €

Lurdy

Palác Valdecarzana

Program zájazdu:
1.deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách
nonstop jazdou cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.
2. deň: Podvečer príchod na ubytovanie. Pre záujemcov
letecky obojsmerne je v tento deň prílet do Marseille.
3. deň: v skorých ranných hodinách odchod do Lúrd.
Ubytovanie, náboženský program, prehliadky, modlitby,
krížová cesta a po večeri nezabudnuteľný sviečková
procesia.
4. deň: ráno svätá omša pri Jaskyni Zjavení, po raňajkách
odchod do jedného z najatraktívnejších miest Španielska
- prímorského mesta San Sebastian. Nad mestom sa týči
vrch Urgull, známa je baroková Katedrála Sv. Sebastiána,
kostol Panny Márie, kongresové centrum Kursaal. Pobyt
na piesčitej pláži. Ubytovanie v okolí Santander.
5.-14. deň: ráno presun do hlavného mesta Asturie
- Ovieda. Tu na námestí pred Katedrálou Pána
Ježiša Spasiteľa, začína Camino Primitivo, pešia púť
do Santiaga de Compostela. Cesta je dlhá asi 350 km,
pútnici idú peši, na koni alebo na bicykloch. Naša trasa
je však skrátená na 250 km, niektoré úseky prejdeme
autobusom. Katedrála v Oviedo pochádza z 13.
storočia a je zapísaná na zozname UNESCO. Ďalšou
významnou stavbou je kláštor Sv. Vincenta. V budove
dnes sídli Archeologické múzeum Asturie a tiež fakulta
psychológie Oviedskej univerzity, založenej už v roku
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Polla de Allande, La Mesa, Grandas de Salime,
A Fonsagrada, Cádavo Baleira, Lugo, Palas de Rei.
Melide – mesto je pre Svätojakubskú cestu veľmi

dôležité, tu sa stretávajú dve cesty Camino Francés
s cestou z Ovieda. Za návštevu stojí románsky Kostol
Santa Maria. Boente – Kaplnka sv. Jakuba. Arzúa –
tu stojí obklopená nádhernou krajinou Kaplnka sv.
Magdalény. Lavacolla – vstupná brána do Santiaga,
miesto, kde sa pútnik očistí kým vstúpi do Santiaga de
Compostela.
15. deň: náboženský program v Santiago de
Compostela, návšteva Baziliky sv. Jakuba s jeho
relikviami. Vyzdvihnutie špeciálneho dekrétu tzv.
Compostela, ktorý pútnik obdrží na základe predloženia
dokladu pútnika „ Credencial del Peregrino“, do ktorého
cestou zbiera pečiatky. Voľný program, ubytovanie.
16. deň: Odchod na letisko do Porta a následne odlet
do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou
omšou.

SVÄTOJAKUBSKÁ PEŠIA PÚŤ

Doprava: lietadlo - pešia púť - lietadlo
Termín: 12.07. -22. 07. 2020

CAMINO AROUSA s návštevou PORTA
A BRAGY, 131 km + loď
Cesta ako proces,
ako zrkadlo,
ako znovuobjavenie...

Porto

Pešia púť Arousa Camino s plavbou je nádherné, scénické
Camino, ktoré je kombináciou pešej púte popri malebnej
pobrežnej oblasti a plavbou na lodi po rieke Ulla až
k Padronu. Traduje sa, že aj sv.Jakub sa sem dostal na lodi,
ktorá pristála v Galícii. Camino Vás povedie cez oblasti
s prekrásnou prírodou, malebnými dedinami a stredovekým
dedičstvom. Trasa sa začína z Baiony, cesta Vás zavedie
do ohromujúceho pobrežného mesta Combarro, kláštor
Armenteira, kde mníšky každý deň spievajú na omši pre
pútnikov. Cez turistické chodníky sa dostanete do Vilanova de
Arousa, kde nastúpite na loď smerom do Padrón, do rodiska
uznávanej poetky Rosalie de Castro, ale aj miesto, kde môžete
vyskúšať svetovo známe miestne papričky. Posledný úsek trasy
Vás zavedie do Santiaga de Compostela, kde sa údajne v roku
814 zjavili hviezdy, ktoré ukázali cestu k stratenému hrobu.
Na mieste Jakubovho hrobu bol postavený kostol, ktorý sa
stal pútnickým miestom. Prvý manuál pre pútnikov pochádza
už z 12.storočia, ktorý obsahuje kázania, správy o zázrakoch
a liturgické texty spojené so svätým Jakubom.
Milí pútnici, prosíme, aby ste sa na túto cestu zodpovedne
pripravili. Nie je to klasický pútnický – poznávací zájazd. Na
Camine je každý sám za seba. Nie je možné, aby sprievodca
išiel s každým osobitne. Nie všetci majú rovnaké tempo. Cesta
je veľmi dobre značená. Ráno dostanete pokyny od sprievodcu,
ktorý určí dennú trasu. V prípade potreby budete mať
v pokynoch na cestu krízovú linku.
V cene je zahrnuté:
• lux bus počas celej trasy
• letenka Viedeň - Porto - Viedeň
• 2 x hotelové ubytovanie s polpenziou
• sprievodca - kňaz

Santiago de Compostela

V cene nie je zahrnuté:
servisné poplatky 195 €
plavba loďou 20 €
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 Viedeň 15 €
• mestská taxa, platí sa na mieste
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
• fakultatívny výlet do Finisterre

•
•
•

Možný príplatok:

• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku: 22 €

395 €
Katedrála v Porto

Program zájazdu:
1.deň: prílet a prehliadka druhého najväčšieho
portugalského mesta Porto. Historické jadro, hradby,
kľukaté uličky a vynikajúce portské víno...Jadro mesta
bolo v roku 1996 zapísané na Zozname UNESCO.
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Sprievodca púte: Mons. Ján Majerník

Krásna oblasť v okolí rieky Duoro v starobylej štvrti
Ribeira. Pri prechádzke v centre mesta po ulici Avenida
dos Aliados, kde sa oslavujú aj futbalové úspechy
futbalového kluby FC Porto, uvidíte radnicu Câmara
Municipal, katedrálu Terreiro da Sé a kostol Igreja da
Santa Clara. Ubytovanie.
2.deň: transfer do Baiony, odkiaľ začína pešia púť
dlhá 131 km + cca 2 hodinová panoramatická plavba
z Vilanova de Arousa do Pontecesures. Cestou zastávka
v pútnickom mieste 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.
3.deň: dnes pôjdete popri pobreží od Baiony po
Nigrán až do mesta Vigo. Fantastický výhľad na záliv
Vigo s nádnerným Illas Cíes a na park. Zastávka na pláži
s modrou vlajkou Praia América v Nigráne, kde si budete
môcť zaplávať.
4.deň: z mesta Vigo budete pokračovať uvoľnenejším
tempom popri pobreží, zastávka bude v mestečku
Redondela, kde sa pripojíte k pôvodnému
portugalskému caminu.
5.deň: pokračujete v pešej púti, zastávka v rybárskej
dedinke Arcade, kde môžete ochutnať slávne ustrice
a pokračujete do mesta Pontevedra s krásnym
historickým centrom, prehliadka množstva románskych
kostolov a malebných žulových námestí.
6.deň: po odchode z Pontevedry vybočíte
z portugalského camina a vydáte sa k moru smerom na
západ. Väčšina trasy je vo vnútrozemí, no pár kilometrov
budete putovať popri pobreží cez mesto Combarro,
odkiaľ vystúpite na Monasterio de Armenteira v Caroi.
7.deň: z Caroi presun popri riekach Armenteira a Umia
k pobrežiu, až dorazíte k cieľovému bodu - Vilanova de
Arousa.
8.deň: z Vilanova de Arousa sa presuniete loďou po
rieke Ulla do Pontecesures a 1,8 km peši do Padrón.
Plavba loďou trvá približne 2 hodiny a uvidíte mušľové
farmy, národný park, kamenné kríže na brehoch rieky.
Padrón je nádherné mestečko nachádzajúce sa na brehu
rieky Sar. Traduje sa, že toto bol východiskový bod
sv.Jakuba, ktorý prišiel do Santiaga de Compostela na
lodi.
9.deň: Santiago de Compostela s dláždenými
uličkami starého mesta, zapísané na zozname UNESCO,
park Alameda, miestny trh Mercado de Abastos
s množstvom reštaurácií a barov.
10.deň: program v Santiago de Compostela,
resp. fakultatívny výlet autobusom do Finisterre,
západného výbežku Galície pri Atlantickom oceáne,
najnavštevovanejšieho miesta Galície po Santiagu de
Compostela, s pútnickým Kostolom S.Maria das Areas
z 12.stor. Sto kilomentrov od Santiaga, na pobreží
Atlantiku, sa nachádza táto dedinka, je to najzápadnejší
bod Španielska. Zo strmého skaliska mysu Finisterre už
naozaj niet kam ísť peši – najbližších pár tisíc kilometrov
na západ je už len a len oceán. Nie div, že starí Rimania
miesto pomenovali Finis Terrae – koniec Zeme.
Odchod na ubytovanie do Porta.
11.deň: v ranných hodinách odlet z Porta do Viedne.
Transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

Doprava: lietadlo - pešia púť - lux bus
Termín: 22.07. - 31.07.2020

MALÁ ŠPANIELSKA CESTA

Svätojakubská pešia púť do SANTIAGA s návštevou
Bragy, Lúrd a Ovieda. spolu cca 100km

Sprievodca púte: Mons. Ján Majerník

Možný príplatok:

Cesta ako proces,
ako zrkadlo,
ako znovuobjavenie...

• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku: 20 €

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.

Porto

Milí pútnici, prosíme, aby ste sa na túto cestu zodpovedne
pripravili. Nie je to klasický pútnicko – poznávací zájazd. Na
Camine je každý sám za seba. Nie je možné, aby sprievodca
išiel s každým osobitne. Nie všetci majú rovnaké tempo. Cesta
je veľmi dobre značená. Ráno dostanete pokyny od sprievodcu,
ktorý určí dennú trasu. V prípade potreby budete mať
v pokynoch na cestu krízovú linku.
V cene je zahrnuté:
• lux bus počas celej trasy
• letecká doprava Viedeň – Porto
• 2 x ubytovanie, 1 x polpenzia
• sprievodca- kňaz
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 €, 		
transfer z Bratislavy na letisko do Viedne 8 €
• mestská taxa, platí sa na mieste

•
•

Camara Santa, Oviedo

Lurdy
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345 €
Program zájazdu:
1.deň: skoro ráno stretnutie skupiny v Bratislave,
transfer na letisko do Viedne, odlet do Porta. Po prílete
presun do Ourense, cestou zastávka na pútnickom
mieste 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.
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
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.
Santiago de
7.deň: Celodenný program v
Compostela. Mesto bolo založené k uchovaniu
pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Náboženský
program, 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. Účasť na poludňajšej pútnickej svätej
omši, voľný program, ubytovanie.
8. deň: ráno odchod do kultúrnej a obchodnej
metropoly Astúrie - Ovieda. 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: skoro ráno odchod na Slovensko,
príchod neskoro večer.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

BIELORUSKO, POĽSKO A KRESŤANSKÉ
POBALTIE, ESTÓNSKO, LOTYŠSKO, LITVA
LAGIEWNIKI-LUBLIN-MAJDANEK-BREST-KOBRYN-GRODNO
VILNIUS-VRCH KRÍŽOV-RIGA-TALLIN

Významné miesta a kostoly Estónska a Lotyšska; Siauliai, kde
je Hill of Crosses – Vrch Krížov ; Kobryn - tu bola v roku
1596 uzatvorená Brestská únia o zjednotení rímsko-katolíckej
cirkvi a východnej pravoslávnej cirkvi; Grodno – pôsobisko sv.
Maximiliána Kolbeho; Lublin – pútnické miesto a pôsobisko
kňaza Karola Wojtylu – svätého otca Jána Pavla II.; Lagiewniki
a Vilnius – sv. Faustína
V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Tallin - Viedeň
• 6 x ubytovanie s raňajkami
• vízová podpora pre vstup do Bieloruska
• doprava klimatizovaným autobusom počas celého
pobytu
• sprievodca - kňaz
Vrch Krížov, Siauliai

V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 125 €
• 5 x večera spolu 50 €
• transfer z Bratislavy na letisko Viedeň 8 €
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
• obslužné 15 € /platí sa na mieste priamo sprievodcovi/
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku: 14 €

295 €

Riga, Lotyšsko

Vilnius, Litva

Program zájazdu:
1.deň: ráno odchod skupiny z Bratislavy, možnosť nástupu
v Žiline, presun do Poľska. Návšteva centra apoštolátu
Božieho milosrdenstva Lagiewniki. Tu v kláštore Matky
Božieho milosrdenstva žila v tridsiatich rokoch 20. storočia sv.
Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom
Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. Svätá omša, osobné
modlitby v kláštornej kaplnke, kde je milostivý obraz a hrob
sv. Faustíny. Odchod na ubytovanie, večera.
2.deň: návšteva historického centra univerzitného
mesta Lublin. Najdôležitejšou cirkevnou pamiatkou je
Katedrála sv. Jána Krstiteľa. Nádherný barokový drevený
oltár zdobia zlaté sochy svätcov. Pútnici tu uctievajú vzácny
obraz Panny Márie plačúcej, ktorý v roku 1949 ronil krvavé
slzy. Najznámejšou osobnosťou spojenou s Katolíckou
univerzitou v Lubline je Karol Wojtyła. Pôsobil tu ako
vedúci oddelenia etiky a dlhoročný profesor . 17. júna 1983
mu bol udelený už ako pápežovi Jánovi Pavlovi II. doktorát
honoris causa. Pápež Ján Pavol II. navštívil Lublin 9.6.1987,
predtým sa zastavil aj v bývalom koncentračnom tábore
Majdanek, ktorý bol takmer priamou súčasťou Lublinu.
Nacisti pred jeho obsadením Rusmi nestihli zahladiť všetky
stopy, a tak zostala väčšia časť zachovaná a prináša svedectvo
o zverstvách, ktoré tu boli páchané. Po prehliadke presun do
Bieloruska, návšteva mesta Brest, ležiaceho blízko poľských
hraníc. Prvá písomná zmienka je už z roku 1019. Mesto má
dlhú a bohatú históriu, 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. Večera, ubytovanie.
3.deň: navštívime Brestskú pevnosť /archeologické
miesto vzniku Berestye/. Známa sa stala najmä tvrdošijnou
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. V areáli sa
nachádza pravoslávny chrám a 4 pamätníky – monumenty
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Termíny:
03.06.-09.06.2020 Lux bus-Lietadlo
20.06.-26.06.2020 Lietadlo-Lux bus
program v opačnom smere

pevnosti. Návšteva katolíckeho Kostola Povýšenia svätého
Kríža. Je ďalšou perlou medzi bieloruskými chrámami. Bol
vysvätený v roku 1856 a slúžil ako chrám až do roku 1948,
v rokoch 1950 - 1957 bol pretransformovaný na regionálne
múzeum, začiatkom 90. rokov bol vrátený katolíkom. Je tu
pomník pápeža sv. Jána Pavla II. Pokladom chrámu je zázračná
ikona Matky Božej zo XVII. storočia. Vďaka výbornej akustike
sa tu často konajú organové koncerty. Prechádzka po známej
Gogolovej a Sovietskej ulici. Presun do Kobryn. Mesto
bolo súčasťou Litovského veľkokniežatstva, malo drevené
hradby a v roku 1497 tu bol postavený kláštor. Predstavovalo
významné trhové centrum. K stavebným pamiatkam patrí
Chrám sv. Mikuláša, kaštieľ, Katedrála Alexandra Nevského
a Chrám sv. Petra a Pavla. V r. 1596 v dnešnom ženskom
kláštore bola podpísaná dôležitá dohoda, na základe ktorej
pravoslávni kňazi a veriaci začali uznávať rímskeho biskupa
ako hlavu Cirkvi, ale liturgiu si zachovali = grécko – katolícka
cirkev. Presun do 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.
4.deň: návšteva zámku na brehu rieky Neman. 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“. Neďaleko sa nachádza jeden z najstarších kostolov
Bieloruska – Kolozhský ortodoxný kostol sv. Borisa a sv.
Gleba z 12. stor, katolícka Katedrála sv. Františka Xaverského.
Stavba začala v roku 1687, dokončená baroková stavba bola
v roku 1705 vysvätená. Kláštor bol zrušený v roku 1773 a
kostol sa stal farským. Navštívime aj františkánsky kostol
Nájdenia Sv. Kríža, kde v rokoch 1922 až 1927 pôsobil sv.
Maximilián Kolbe. Dodnes sa zachovala spovednica v ktorej
spovedal. Jeho pričinením sa tu tlačil mesačník „Rytier
Nepoškvrnenej“ v náklade až 40.000 výtlačkov. Zachovala
sa aj budova požiarnej zbrojnice a synagóga. Presun do Litvy,
návšteva hlavného mesta Vilnius. Tu pôsobila sv. Faustína,
ktorú pápež Ján Pavol II. 30. 4. 2000 vyhlásil za svätú.
Katolícka Katedrála sv. Stanislava a Vladislava s kaplnkou
sv. Casimira. Prehliadka mesta, Dominikánsky kostol, kde
je originálna kresba obrazu Božieho milosrdenstva, kaplnka
Panny Márie v Ostrej Brame, kde bol posvätený obraz
Božieho milosrdenstva. Večera, ubytovanie.
5.deň: návšteva Siauliai, kde je Hill of Crosses – Vrch
Krížov. Tieto kríže ľudia postavili na počesť neúspešnej
vzbury v rokoch 1831 a 1863 proti Sovietom. Tento vrch
navštívil aj Pápež Ján Pavol II. v roku 1993. Od roku 2001 tu
sídli františkánsky kláštor. Prekročenie hraníc do Lotyšska,
prehliadka hlavného mesta Riga (UNESCO), najväčšieho
a najľudnatejšieho mesta Pobaltských štátov. Bolo založené
v roku 1201 nemeckými križiakmi. Reformácia tu bola veľmi
krutá, preto je interiér kostolov veľmi chudobný. Návšteva
Katedrály (románska luteránska, monumentálna katedrála).
Rímskokatolícka Katedrála sv. Jakuba. Prašná veža, zachovalá
časť opevnenia zo 14. stor. Večera, ubytovanie.
6.deň: Odchod do Tallinnu (UNESCO), prehliadka
historického centra, ktoré je obohnané dodnes zachovanými
mestskými hradbami. Nad starým mestom sa týči pevnosť
Toompea, založená nemeckými rytiermi. Návšteva Ruskej
a Evanjelickej Katedrály, Kostola Svätého Ducha. Večera,
ubytovanie.
7.deň: skoro ráno odchod na letisko, odlet do Viedne, po
prílete transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou
omšou.

PETROHRAD - TALLIN - HELSINKI
Skvostné hlavné mestá a katedrály Estónska
a Fínska nezabudnuteľný Saint Petersburg a Petrohradské biele noci

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Tallin, Petrohrad – Viedeň
• 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 3 x obed
• doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
• trajekt Tallin - Helsinki
• duchovný doprovod, sprievodca, miestny sprievodca
v Petrohrade
• e-viza do Ruska
• vstupy v Petrohrade: Ermitáž, Katedrála sv. Izáka,
výlet do Petrodvorca – vstup do paláca a záhrad,
výlet do mesta Puškin /Cárskoe selo/
vstup do Paláca Jekateriny
Petropavlovská pevnosť – chrám sv. Petra a Pavla
•
•
•
•
•

Petrohrad

Helsinky

V cene nie je zahrnuté:
servisné poplatky 195 €
transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
obslužné 35 €/platí sa priamo sprievodcovi/

Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku: 14 €

795 €
Program zájazdu:
1.deň: skoro ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer
na letisko Viedeň, odlet do Tallinu o 08.50 hod. Po prílete
prehliadka historického centra Tallinnu (UNESCO), ktoré
je obohnané dodnes zachovanými mestskými hradbami.
Nad starým mestom sa týči pevnosť Toompea, založená
nemeckými rytiermi. Návšteva Ruskej a Evanjelickej
Katedrály, Kostola Svätého Ducha. Večera, ubytovanie.
2.deň: odchod do prístavu, nalodenie, asi o 07.00 hod.
odchod trajektom do hlavného mesta Fínska - Helsínk.
Prehliadka historického centra - Senátne námestie
s Katedrálou Tuomiokirkko, návšteva pravoslávnej Uspenskej
Katedrály, pozoruhodného moderného kostola Skalného
chrámu – Temppeliaukio kirkko. Uvidíte areál kongresového
a koncertného centra s halou Finlandia, ktorá bola dejiskom
Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v roku
1975. Presun k pamätníku najvýznamnejšieho fínskeho
hudobného skladateľa Jeana Sibelia. Odchod do starobylého
mesta Kotka na pobreží Fínskeho zálivu. Ubytovanie.
3.deň: presun panoramatickou jazdou pri pobreží Fínskeho
zálivu do Ruska. Zastávka v starobylom mestečku Vyborg.,

09.06.-15.06.2020 lietadlo
15.06.- 21.06.2020 lietadlo
program v opačnom smere

ktoré bolo starodávnym obchodným centrom na rieke
Vouski . Mesto sa dostalo pod vplyv Novgorodu a Švédska,
po rozpade cárskeho Ruska a občianskej vojne bolo súčasťou
novovytvoreného Fínska. K Sovietskemu zväzu bol Vyborg
pričlenený po roku 1944. Historické centrum mesta s
pravoslávnym a protestantským kostolom, prípadne návšteva
parku Monrepos, ktorý ponúka panoramatické výhľady na
prírodu Fínskeho zálivu /vstupné asi 100 RUB cca 1,50 €/.
Presun do S.Petersburgu, mesta rozprestierajúceho sa
na 40 ostrovoch, ktoré spája asi 300 mostov. Nezabudnuteľná
večerná atmosféra bielych nocí, ubytovanie v S.Petersburgu.
4.deň: výlet do mesta Puškin (Cárskoje selo) – Palác
Jekateriny, Jantárová komnata. Prechádzka po Jekaterinskom
parku, obed. Návrat do S.Petersburgu, okružná jazda mestom
– Budova admirality, zapísaná v zozname UNESCO ako
jedno z najpozoruhodnejších diel architektúry, Alexandrov
stĺp, Nevský prospekt a kláštor Alexandra Nevského,
Kazanská Katedrála - patrí medzi najkrajšie pravoslávne
katedrály na území Ruska. Je vybudovaná v klasicistickom
architektonickom štýle, so svojou kolonádou pripomína
Chrám svätého Petra v Ríme, symbolizuje túžbu po
spojení pravoslávia s katolíckou cirkvou. V interiéri sa
nachádza vzácna ikona Matky Božej Kazanskej, ktorá sa do
S.Petersburgu dostala z Moskvy v roku 1712 a do chrámu sa
dostala v roku 1811. Katedrála sa stala aj symbolom víťazstva
ruskej armády nad Napoleonovou armádou a v interiéri
sa nachádza mohyla slávneho ruského vojvodcu M. I.
Kutuzova. Ubytovanie.
5.deň: prehliadka ďalších pamiatok v Petersburgu – Zajačí
ostrov, kde sa začali písať počiatky moderného Ruska Petropavlovská pevnosť s mohutnými hradbami a vstupnými
bránami, Katedrála sv. Petra a sv. Pavla. Návšteva svetoznámych
umeleckých pamiatok v Zimnom paláci – Ermitáž. Je to
bezkonkurenčná zbierka približne troch miliónov exponátov
vo viac ako štyristo miestnostiach v komplexe 6 budov, ktoré
sa nachádzajú na brehoch rieky Neva. Následne Námestie
a Katedrála sv. Izáka, Palácové námestie. Ubytovanie.
6.deň: návšteva veľkolepého paláca Petrodvorec –
letná rezidencia Petra Veľkého. V tomto pozoruhodnom
palácovom a parkovom celku z 18. a 19. storočia je
umiestnených vyše 170 fontán, medzi nimi najznámejšia
Veľká kaskáda. Návrat do centra mesta, ďalšie pozoruhodnosti
ako Medený jazdec – bronzová socha Petra Veľkého, svätá
omša v rímskokatolíckej Bazilike sv. Kataríny Alexandrijskej
a ďalšie chrámy a pozoruhodnosti. Ubytovanie.
7.deň: skoré raňajky alebo balíček, odchod na letisko, odlet
do Viedne, transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou
omšou.

Doprava: lietadlo
Termín: 17.05.- 24.05. 2020

METROPOLY ŠKANDINÁVIE
BRÉMY - KODAŇ – VADSTENA – STOKHOLM – HELSINKI - OSLO
po stopách sv. Brigity spolupatrónky Európy a sv. Ansgara (Oskara)
„apoštola“ Škandinávie, patróna severských krajín

Stockholm

Termíny:

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Viedeň – Brémy, Oslo - Viedeň
• 5 x ubytovanie s raňajkami
• doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
• duchovný doprovod, sprievodca
• trajekt Rostock - Gedser
• výletná loď zo Štokholmu do Helsínk a späť, ubytovanie
v 4-lôžkovej kajute (2 x ubytovanie s raňajkami)
• V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 195 €
• transfer z Bratislavy na letisko a z letiska Viedeň 15 €
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
• fakultatívny výlet loďou po Oslo fjorde 39,50 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 16 €
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565 €
Program zájazdu:
1.deň:stretnutie skupiny v Bratislave asi o 10.00 hod.,
transfer na letisko Viedeň, odlet do Brém. Po prílete presun
do historického centra. Mesto vzniklo v 8.stor., v 13. stor. sa
stalo mestom hanzy, v súčasnosti je po Hamburgu druhý
najdôležitejší nemecký prístav. Prehliadka historického centra
- Stará radnica /UNESCO/, 10 m vysoká socha rytiera
Rolanda a slávna socha Brémskych muzikantov, zvieracích
hrdinov z rozprávky bratov Grimmovcov, Dóm sv. Petra.
Odchod do Rostocku na ubytovanie.
2.deň: po raňajkách odchod na trajekt Rostock – Gedser,
následne presun do hlavného mesta Dánska - Kodane.
Chrám Sv. Ansgara, /biskup, patrón Dánska, benediktín/,
prehliadka centra - kráľovský palác Amalienborg, dánsky
parlament Christianborg, veľkolepá mestská radnica a symbol

Oslo

Vadstena, kráľovské sídlo

mesta Malá morská víla. Prechádzka po najdlhšej pešej zóne
sveta – Stroget, ktorá je doslova posiata pouličnými umelcami,
maliarmi, zabávačmi, hudobníkmi. Prejazd Oresundským
mostom do Švédska, ubytovanie v oblasti Malmő.
3.deň: po raňajkách odchod do Vadstena, v minulosti
kráľovské sídlo a významné cirkevné stredisko. V 14. stor.
tu pôsobila sv. Brigita, prvá švédska svätica, zakladateľka
rehoľného Rádu Božského Vykupiteľa, spolupatrónka
Európy. Návšteva opátstva a Kostola s pozostatkami sv.
Brigity, zámok Gustava Vasu, najstaršia radnica vo Švédsku.
Presun na ubytovanie v oblasti hlavného mesta Švédska.
4.deň: po raňajkách prehliadka historického centra
Stokholmu. Prejdete sa Starým mestom s kľukatými
uličkami, kostolmi Storkyrkan /Veľký kostol sv. Mikuláša,
korunovačný/, Nemecký kostol so zvonkohrou, obzriete si
kráľovský palác Drottingholm a švédsky parlament. Z veže
mestskej radnice sa vám otvorí neopísateľný výhľad na celé
mesto, nazývané „Benátky severu“. V múzeu môžete vidieť
unikátnu vojnovú loď Vasa kráľa Gustava Vasu, ktorú po 333
rokoch vytiahli z morského dna. Odchod do prístavu, plavba
loďou do hlavného mesta Fínska - Helsínk.
5.deň: raňajky na lodi, príchod do Helsínk. Prehliadka
historického centra - Senátne námestie s Katedrálou
Tuomiokirkko, návšteva pravoslávnej Uspenskej katedrály,
pozoruhodného moderného kostola Skalného chrámu –
Temppeliaukirko. Uvidíte areál kongresového a koncertného
centra s halou Finlandia, ktorá bola dejiskom Konferencie
o bezpečnosti a spolupráci v Európe v roku 1975. Návrat do
prístavu, nalodenie. Nočná plavba do Stokholmu.
6.deň: raňajky na lodi, príchod do Stokholmu.Panoramatická

METROPOLY ŠKANDINÁVIE
OSLO - STOCKHOLM – HELSINKI - VADSTENA – KODAŇ

jazda územím južného Švédska k západnému pobrežiu. Uvidíte
nádhernú, ľudskou rukou takmer nedotknutú prírodu oblasti
Västergottland. Presun do Nórska, ubytovanie.
7.deň: po raňajkách celodenná prehliadka nórskej metropoly
Oslo. Polostrov múzeí – Bygdoy, kde sa nachádza Múzeum
vikingských lodí, starých viac ako tisíc rokov, Národopisné
múzeum a skanzen, Múzeum Kon Tiki - papyrusová loď Ra
II. Thora Heyerdala a kde je umiestnená ale tiež autentická
polárna loď Fram, na ktorej sa plavili polárni dobyvatelia
Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnému a južnému pólu.
Presun do historického centra - Katedrálny chrám sv. Olafa,
prechádzka po pešej zóne Karl Johansgate, okolo ktorej sú
rozosiate hlavné budovy mesta – Parlament, Univerzita,
Národné divadlo, Kráľovský palác, návšteva známeho parku
Frogner, kde sa nachádza 212 sôch najvýznamnejšieho
nórskeho sochára Gustava Vigelanda spolu so symbolom
mesta - sochou Nahnevaný chlapček. Ubytovanie v Oslo.
8.deň: po raňajkách pokračovanie programu v Oslo.
Fakultatívne plavba loďou po Oslo fjorde /asi 2 hod./, ktorý
sa tiahne od radnice v dĺžke asi 100 km a ponúka nádherné
výhľady. Táto vodná úžina je posiata drobnými ostrovčekmi.
V niektorých miestach je fjord široký viac ako 10 km, miestami
sa však tiesni v úzkych úžinách. Presun do lyžiarskeho strediska
Holmenkollen, kde sa nachádza svetoznámy gigantický
skokanský mostík, ktorý sa monumentálne vypína nad celým
okolím. Nachádza sa tu tiež Múzeum vývoja lyžiarskeho športu
s možnosťou vyhliadky z vrcholu mostíka. Odchod na letisko,
odlet do Viedne, následne transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou
omšou.

Doprava: lietadlo - lux bus
Termín: 24.05.- 31.05. 2020

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

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Viedeň-Oslo
• 5 x ubytovanie s raňajkami
• doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
• duchovný doprovod, sprievodca
• trajekt Rostock - Gedser
• výletná loď zo Štokholmu do Helsínk a späť
• ubytovanie v 4-lôžkovej kajute (2 x ubytovanie s raňajkami)
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 95 €
• transfer z Bratislavy na letisko Viedeň 8 €
• vstupy
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
• fakultatívny výlet po Oslo fjorde 39,50 €

Stockholm

Kodaň

Možný príplatok:
• letenka z Berlína pri spiatočnej ceste cca 95 €
(resp. podľa aktuálnej ceny letenky)
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 16 €

565 €
Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave popoludní, transfer na
letisko Viedeň, odlet do Oslo. Presun na ubytovanie, osobné
voľno.
2.deň: po raňajkách celodenná prehliadka nórskej
metropoly Oslo. Návšteva známeho parku Frogner, kde sa
nachádza 212 sôch najvýznamnejšieho nórskeho sochára
Gustava Vigelanda spolu so symbolom mesta - sochou
Nahnevaný chlapček. Polostrov múzeí – Bygdoy, možnosť
navštíviť Múzeum vikingských lodí, starých viac ako tisíc
rokov, Národopisné múzeum a skanzen, prípadne Múzeum
Kon Tiki - papyrusová loď Ra II. Thora Heyerdala alebo
autentickú polárnu loď Fram, na ktorej sa plavili polárni
dobyvatelia Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnému
a južnému pólu. Presun do historického centra - Katedrálny
chrám sv. Olafa, prechádzka po pešej zóne Karl Johansgate,
okolo ktorej sú rozosiate hlavné budovy mesta – Parlament,
Univerzita, Národné divadlo, Kráľovský palác. Fakultatívne
plavba loďou po Oslo fjorde /asi 2 hod./, ktorý sa tiahne od
radnice v dĺžke asi 100 km a ponúka nádherné výhľady. Táto
vodná úžina je posiata drobnými ostrovčekmi. V niektorých
miestach je fjord široký viac ako 10 km, miestami sa však
tiesni v úzkych úžinách. Presun do lyžiarskeho strediska
Holmenkollen, kde sa nachádza svetoznámy gigantický
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skokanský mostík, ktorý sa monumentálne vypína nad celým
okolím. Nachádza sa tu tiež Múzeum vývoja lyžiarskeho
športu. Ubytovanie v Oslo.
3. deň: po raňajkách panoramatická jazda územím južného
Nórska a Švédska k východnému pobrežiu. Uvidíte
nádhernú, ľudskou rukou takmer nedotknutú prírodu
oblasti Västergottland. Príchod do hlavného mesta Švédska
Stockholm, nalodenie a plavba loďou do hlavného mesta
Fínska Helsínk.
4.deň: raňajky na lodi, príchod do Helsínk. Prehliadka
historického centra - Senátne námestie s Katedrálou
Tuomiokirkko, návšteva pravoslávnej Uspenskej katedrály,
pozoruhodného moderného kostola Skalného chrámu –
Temppeliaukirko. Uvidíte areál kongresového a koncertného
centra s halou Finlandia, ktorá bola dejiskom Konferencie
o bezpečnosti a spolupráci v Európe v roku 1975. Návrat do
prístavu, nalodenie. Nočná plavba do Stockholmu.
5.deň: raňajky na lodi, dopoludnia príchod do
Stockholmu. Prehliadka historického centra. Prejdete sa
Starým mestom s kľukatými uličkami, kostolmi Storkyrkan
/Veľký kostok sv. Mikuláša, korunovačný/, Nemecký kostol
so zvonkohrou, obzriete si kráľovský palác Drottingholm
a švédsky parlament. Z veže mestskej radnice sa vám otvorí
neopísateľný výhľad na celé mesto, nazývané „Benátky
severu“. V múzeu môžete vidieť unikátnu vojnovú loď Vasa
kráľa Gustava Vasu, ktorú po 333 rokoch vytiahli z morského
dna. Odchod na hotel, ubytovanie.
6.deň: po raňajkách odchod do Vadstena, v minulosti
kráľovské sídlo a významné cirkevné stredisko. V 14. stor.
tu pôsobila sv. Brigita, prvá švédska svätica, zakladateľka
rehoľného Rádu Božského Vykupiteľa, spolupatrónka
Európy. Návšteva opátstva a kostola s pozostatkami sv. Brigity,
zámok Gustava Vasu, najstaršia radnica vo Švédsku. Presun
na ubytovanie v oblasti Malmo.
7.deň: po raňajkách prejazd Oresundským mostom do
hlavného mesta Dánska Kodaň. Chrám Sv. Ansgara /biskup,
patrón Dánska, benediktín/, prehliadka centra - kráľovský
palác Amalienborg, dánsky parlament Christianborg,
veľkolepá mestská radnica a symbol mesta Malá morská víla.
Prechádzka po najdlhšej pešej zóne sveta – Stroget, ktorá je
doslova posiata pouličnými umelcami, maliarmi, zabávačmi,
hudobníkmi. Odchod na večerný trajekt Gedser – Rostock.
Ubytovanie v oblasti Rostock.
8. deň: po raňajkách presun na letisko v Berlíne, kde sa
od skupiny oddelia klienti s letenkami na spiatočnú cestu.
Skupina pokračuje v jazde autobusom cez územie Nemecka
a Česka na Slovensko s predpokladaným príchodom do
Bratislavy vo večerných hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou
omšou.

Doprava: lietadlo
Termín: 04.05.- 08.05. 2020

MALTA

Posledná misijná cesta svätého Pavla apoštola

„Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta.
2Domorodci boli k nám neobyčajne ľudskí. Rozložili vatru
a všetkých nás prijali, lebo sa blížil dážď a bolo zima. 7V tých
miestach mal pozemky náčelník ostrova, menom Publius. Ten nás
prijal a tri dni sa láskavo o nás staral ako o hostí. 8Publiov otec
práve ležal v horúčke a trápila ho úplavica. Pavol k nemu vošiel,
pomodlil sa, vložil naň ruky a uzdravil ho. 9A potom prichádzali
aj ostatní chorí z ostrova a uzdravovali sa. 10Tí si nás veľmi uctili,
a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali.“ SK 28
V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Viedeň - Malta – Viedeň
• 4 x hotelové ubytovanie **** s polpenziou
• duchovný doprovod, sprievodca
• transfer počas programu

Valetta, Malta

V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 145 €
• vstupy a fakultatívne výlety cca 35 € (platí sa na mieste)
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 10 €

485 €

Blue grotto- prírodný úkaz,Malta

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave asi o 07.00 hod.,
transfer na letisko do Viedne a následne odlet na Maltu.
Po prílete presun do hlavného mesta Valetta, prehliadka
historického centra. Panoramatický pohľad na najväčší
a najhlbší prirodzený prístav v Európe Grand Harbour,
mestské záhrady Upper a Lower Barracca Gardens.
Najdôležitejšia stavba ostrova je arcibiskupská Katedrála sv.
Jána. Sú tu hroby veľmajstrov a rytierov maltézskeho rádu
a tiež múzeum. Palác veľmajstrov, dnes sídlo prezidenta
Maltskej republiky. Chrám Panny Márie, prechádzka
mestom, osobné voľno. Transfer na hotel, ubytovanie,
večera.
2.deň: po raňajkách návšteva mestečka Mellieha. Boli tu
nájdené zvyšky najstaršieho jaskynného chrámu na Malte.

LIBANON PO STOPÁCH SV. CHARBELA,
PÁNA JEŽIŠA A SV. PAVLA

Nad oltárom je jaskynná maľba, ktorá zobrazuje Pannu
Máriu s dieťaťom. Už v časoch Johanitov bola táto jaskyňa
známou svätyňou. Dnes je na tomto mieste vybudovaný
významný mariánsky kostol. Saint Paul´s Bay – záliv
a rovnomenné mesto. Sv. Pavol tu nedobrovoľne pristál
v roku 60 a pre Maltu to znamenalo prvé stretnutie
s kresťanstvom. Fakultatívne možnosť navštíviť ostrov Sv.
Pavla, kde loď stroskotala a kde sa nachádza svätcova socha.
Na mieste kde sa po stroskotaní napil vody z prameňa, bola
postavená tzv. Studňa apoštolov Ghajn Rasul. Popoludní
odpočinok na pláži. Večera a ubytovanie.
3.deň: po raňajkách fakultatívny výlet na ostrov Gozo,
návšteva pútnického miesta Ta Pina, kde sa Panna Mária
zjavila v 19. storočí. Baziliku v r. 1990 navštívil sv. Ján Pavol
II. a v roku 2010 sv. Otec Benedikt XVI. Návšteva hlavného
mesta Victoria /pôvodné mesto Rabat premenované na
počesť anglickej kráľovnej Viktórie/, citadela, katedrála
Panny Márie a katedrálne múzeum, osobné voľno. Večera
a ubytovanie.
4.deň: po raňajkách celodenný oddych v letovisku Sliema
na severovýchode ostrova. Možnosť kúpania v mori alebo
v hotelovom bazéne. Promenáda je plná kaviarní, peši sa
možno dostať k pevnosti Tigne Fort alebo Fort Maonel,
postavenej v 18. stor. Významnou dominantou je Farský
kostol Panny Márie Karmelskej, postavený na mieste
pôvodnej kaplnky z roku 1859. Večera a ubytovanie.
5.deň: po raňajkách návšteva kostola sv. Pavla v Rabate,
vybudovaného na mieste pôvodného ranokresťanského
kostola. Pod kostolom je jaskyňa, kde údajne sv. Pavol žil
tri mesiace po svojom stroskotaní pri ostrove v r. 60 n.l.
Mdina – návšteva kostola sv. Pavla, kde sa nachádza známy
obraz „Obrátenie sv. Pavla“ od Mattia Pretiho. Dingli, je
malá dedinka juhozápadne od Rabatu, známa najväčšími
maltskými útesmi pomenovanými Dingle Cliffs. Tieto útesy
naháňajú hrôzu, najmä keď pozriete dole na more. Vplyvom
počasia sa občas pri útesoch nahromadí hmla, a tak potom
máte pocit, že to nie je more, ale mraky. Fakultatívne možno
na loďkách navštíviť Blue grotto – pozoruhodný prírodný
útvar, klenutý otvor zarezávajúci sa hlboko do skaly. Jaskyňa
dostala meno podľa farby, ktorú máva pri slnečnom svite
v ranných hodinách. Odchod na letisko, odlet do Viedne
a následne transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

Doprava: letecky
Termín: 10.05. – 16.05.2020

S pobytom na pláži pri Stredozemnom mori
„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 padla 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 cez Belehrad,
6 x ubytovanie***, 5 x raňajky, 5 x večera, v 2 - 3
lôžkových izbách so soc. zariadením
• doprava klimatizovaným autobusom po trase
• miestny sprievodca, duchovný doprovod, sprievodca
• všetky vstupy
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)
Anjar
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Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 16,10 €
jednolôžková izba príplatok 125 €

695 €
Program zájazdu:
1.deň: zraz 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

Libanon

Jeita Grotto

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 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 Kanaána, vnuk Noa. Navštívime
Sidonský morský hrad. Potom pokračujeme návštevou
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. Večera.
6.deň: Raňajky, voľný deň, kúpanie sa v mori, relax, nákupy,
večer rozlúčková večera, ubytovanie až do odchodu na letisko.
7.deň: Po polnoci odchod na letisko, odlet cez Belehrad
do Viedne. Transfer do Bratislavy.
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

Doprava: lietadlo
Termín: 17.03. – 22.03.2020

JORDÁNSKO

JERASH-MADABA-HORA NEBO-PETRA-WADI RUM-MŔTVE MORE
A SVÄTÉ VEČNÉ MESTO JERUZALEM

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Viedeň - Tel Aviv – Viedeň
• letiskové 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:
• servisné poplatky 185 €
• hraničné poplatky, víza 44 €
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 35 € (platí sa na
mieste sprievodcovi)
• fakultatívne výlety
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €

Petra vytesaná do skaly

Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 12 €

590 €*

Púšť Wadi Rum

Program zájazdu:
1.deň: zraz v Bratislave v doobedňajších hodinách, transfer
na letisko, odlet do Tel Avivu. Po prílete transfer na hotel,
ubytovanie, večera.
2.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, Západný múr /Múr nárekov/, ubytovanie.
3.deň: po raňajkách presun do Jordánska, 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.
4.deň: 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
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byzantskom chráme/, podvečer návrat do Ammánu,
večera, ubytovanie.
5. 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.
6. deň: po raňajkách odchod do Izraela, 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, 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 zájazd je spojený s každodennou svätou
omšou.

SVÄTÁ ZEM/JORDÁNSKO
IZRAEL - ZÁPADNÝ
A VÝCHODNÝ BREH JORDÁNU

Doprava: lietadlo
Termín: 03.03. – 13.03.2020

V cene je zahrnuté:
• letenka (Budapešť – Tel Aviv – Budapešť , cez Istanbul),
transfer z Košíc
• letiskové 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, obslužné
a AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá pre
skvalitnenie výkladu sprievodcu - kňaza, ktoré spolu
predstavuje sumu 100 € (platí sa priamo sprievodcovi)
• fakultatívne výlety
Petra

Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 22 €

995€*

Bazilika Zvestovania, Nazaret

Jeruzalem

Program zájazdu:
1.deň: skoro ráno stretnutie skupiny v Košiciach, transfer
na letisko do Budapešti, s následným odletom do Tel Avivu
cez Istanbul, presun do Betlehema, večera, 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 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

SVÄTÁ ZEM/JORDÁNSKO
IZRAEL - ZÁPADNÝ
A VÝCHODNÝ BREH JORDÁNU

8,-USD/, 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 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). Ubytovanie v Betleheme.
10.deň: program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov,
Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka,
možnosť nákupu suvenírov, osobné voľno. Odchod na
letisko, zastávka 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.
11.deň: odlet do Budapešti cez Istanbul, transfer do Košíc.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

Doprava: letecky
Termín: 10.03. – 20.03.2020

PÚŤ RUŽENCOVÝCH BRATSTIEV

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka (transfer z Košíc) Budapešť-Tel
Aviv-Budapešť (cez Istanbul)
• letiskové poplatky
• hotelové ubytovanie s polpenziou + 1 x ubytovanie
v púšti - Wadi Rum
• doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
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• odborný sprievodca - kňaz
• vstupy v Jordánsku vrátane Petry
V cene nie je zahrnuté:
• hraničné poplatky Izrael-Jordánsko, víza
obslužné a AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá pre
skvalitnenie výkladu sprievodcu – kňaza, ktoré spolu

predstavuje sumu 100 € (platí sa priamo sprievodcovi)
• fakultatívne výlety
Možný príplatok:
• Komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 22 €

995 €*

Jeruzalem

Múr nárekov

Getsemanská záhrada

Program zájazdu:
1.deň: ráno zraz v Košiciach, transfer do Budapešti,
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 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.
6.deň: po raňajkách Výstup na horu Tábor /taxíkom za
8,-USD/, 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.

SVÄTÁ ZEM/JORDÁNSKO
IZRAEL - ZÁPADNÝ
A VÝCHODNÝ BREH JORDÁNU

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.
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, osobné voľno. Odchod na
letisko, zastávka 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.
11.deň: odlet o 01.00 hod. cez Istanbul do Budapešti
a následný transfer 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.

Doprava: letecky
Termín: 10.03. – 19.03.2020

PÚŤ RUŽENCOVÝCH BRATSTIEV

V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka Viedeň-Tel Aviv-Viedeň
• letiskové 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:
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
• hraničné poplatky Izrael-Jordánsko, víza
obslužné a AUDIOSPRIEVODCU-slúchadlá pre
skvalitnenie výkladu sprievodcu-kňaza, ktoré spolu
predstavuje sumu 100 € (platí sa priamo sprievodcovi)
• fakultatívne výlety

Jeruzalem

Možný príplatok:
• Komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 20 €
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995 €*
Program zájazdu:
1.deň: zraz v doobedňajších 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 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.

Petra vytesaná do skaly

Jerash

SVÄTÁ ZEM

Letecky

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.
6.deň: po raňajkách Výstup na horu Tábor /taxíkom za
8,-USD/, 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 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,

15.04. – 22.04. 2020
29.04. – 06.05.2020
03.05. – 10.05. 2020
10.05. – 17.05. 2020
07.07. – 14.07. 2020
03.09. – 10.09. 2020

Termíny:
14.02. – 21.02.2020
16.02. – 23.02.2020
10.03. – 17.03. 2020
16.03. – 23.03.2020
18.03. – 25.03.2020

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
V cene nie je zahrnuté:
• príplatok za transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 90 € vrátane
AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá: pre skvalitnenie
výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch
francúzskych kostolov – Páter Noster, Galikantum
a kostol sv. Anny (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. zemi)

Jeruzalem

Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 16 €

665€*

Getsemanská záhrada

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). Ubytovanie v Betleheme.
10.deň: program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov,
Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka,
možnosť nákupu suvenírov. Odchod na letisko, zastávka
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.
odlet do Viedne. Trasfer 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.

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
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08.09. – 15.09. 2020
01.10. – 08.10. 2020
16.10. – 23.10. 2020
20.10. – 27.10.2020

a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej, výstup na horu
Tábor /peši, alebo taxíkom za 8,-USD/, 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.
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.

SVÄTÁ ZEM
S ODCHODOM Z KOŠÍC
V cene je zahrnuté:
• letenka, (Budapešť – Tel Aviv – Budapešť , cez Istanbul),
transfer z Košíc
• 6 x ubytovanie s raňajkami v 2-3 lôžkových izbách so
soc. zariadení, 7 x večera
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca-kňaz
• servisné poplatky
V cene nie je zahrnuté:
• transfer na letisko a späť 20 €
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 90 € vrátane
AUDIOSPRIEVODCU-slúchadlá: pre skvalitnenie
výkladu sprievodcu-kňaza a vstupov do troch 		
francúzskych kostolov-PáterNoster, Galikantum a kostol
sv. Anny (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)

Jeruzalem

Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 16 €

650 €*

Bazilika Agónie

Program zájazdu:
1.deň: skoro ráno stretnutie skupiny v Košiciach, transfer na
letisko do Budapešti, s následným odletom do Tel Avivu cez
Istanbul, presun do Betlehema, večera, 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.

IZRAEL A MŔTVE MORE

Doprava: lietadlo
Termíny: 21.02. – 28.02.2020
28.02. – 06.03.2020

3.deň: Presun do Galilee, hora Karmel, Eliašova jaskyňa
a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej; výstup na horu
Tábor /peši, alebo taxíkom za 8,-USD/, prehliadka kostola
Premenenia; Nazaret -Bbazilika 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: 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.
6.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.
7.deň: Jeruzalem - prehliadka mesta: návšteva Olivovej
hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto);
kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad
Jeruzalemom; Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša Krista;
Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov.
Večera v Betleheme. Odchod na letisko.
8. deň: odlet do Budapešti cez Istanbul, transfer 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.

Doprava: letecky
Termín: 09.06.—19.06.2020

Za zdravím, poznaním i oddychom

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň-Tel Aviv-Viedeň
• servisné poplatky
• 10 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 9 x večera
v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca - kňaz
V cene nie je zahrnuté:
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 100 € vrátane
AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá: pre skvalitnenie
výkladu sprievodcu (platí sa priamo sprievodcovi)
• vstup na pláž pri Mŕtvom mori 9 USD/deň
(platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. zemi)
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
Mŕtve more

Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 22 €

890 €*

Pole Pastierov

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,
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ubytovanie.
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, Aim 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.

Doprava: lietadlo
08.07. – 15.07.2020
Termín:

SVÄTÁ ZEM

S kúpaním v dvoch moriach Izraela
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
V cene nie je zahrnuté:
• príplatok za transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €.
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 90 € vrátane
AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá: pre skvalitnenie
výkladu sprievodcu-kňaza a vstupov do troch francúzskych
kostolov-Páter Noster, Galikantum a kostol sv. Anny
(platí sa priamo sprievodcovi vo sv. Zemi)

Jeruzalem

Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 16 €

665 €*

Hora Tábor

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

SVÄTÁ ZEM + HORA SINAJ
S možnosťou kúpania v štyroch moriach Izraela
Stredozemné more - Mŕtve more Genezaretské jazero
Červené more

V cene nie je zahrnuté:
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 90 € vrátane
AUDIOSPRIEVODCU-slúchadlá: pre skvalitnenie
výkladu sprievodcu-kňaza a vstupov do troch
francúzskych kostolov -Páter-Noster, Galikantum
a kostol sv. Anny (platí sa priamo sprievodcovi
vo Sv. Zemi)
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
• Egypt Hora Sinaj 145 USD (platí sa na mieste)
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
krytie do výšky 80 % storno poplatku, 18 €

690 €*
Kána Galilejská

Doprava: lietadlo
Termín: 02.06. - 10.06.2020
Sprievodca púte: Mons. Ján Majerník

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
• letiskové poplatky a palivový príplatok

Hora Sinaj

Tábor /peši, alebo taxíkom za 8,-USD/, 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: cestou do Betlehema zastávka pri Stredozemnom
mori, kúpanie resp. oddych na pláži. Betlehem - Bazilika
Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka,
možnosť nákupu suvenírov.
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: Jeruzalem - prehliadka mesta, návšteva Olivovej
hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto);
kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad
Jeruzalemom. 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.

Program zájazdu:
1.deň: podvečer stretnutie skupiny v Bratislave a odchod
na letisko a následný odlet do Tel Avivu. Presun do
Betlehema, ubytovanie.
2.deň: prehliadka Jeruzalema - návšteva Olivovej
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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,-USD/, 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, 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 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.

Nazaret

MAROKO-ČERVENÁ PERLA AFRIKY
VOLUBILIS – FÉS - MEKNES – RABAT - CASABLANCA
MARAKESH POHORIE ATLAS – IMMOUZER du KANDAR
IFRAN-AZROU-BENI MELLAL
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň - Marrakech -Viedeň
• 7 x hotelové ubytovanie s polpenziou 4*
• transfery v Maroku počas programu,
• miestny anglicky hovoriaci sprievodca
• vstupy (okrem mešity Hassana II v Kasablanke a záhrad
Majorelle v Marakéši
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• servisné poplatky 185 €
• odbavovaná batožina 20 kg 62 €
• obslužné 40 € (platí sa priamo sprievodcovi)
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
• príplatok za jednolôžkovú izbu 210 €
• fakultatívne výlety (Ourika údolie 15 €, Essaouira 25 €)
Mešita Hassana II

Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 16 €

685 €

Marrakesh

Volubilis

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave. Trasfer do Viedne.
Odlet do Marrakesha, 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, 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
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Doprava: lietadlo
Termín: 03.03. – 10.03.2020

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 významného miesta pomenovaného 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 a 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 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 625 m 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 výdobou 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 do Viedne a
transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

Doprava: lietadlo
17.02.-01.03.2020
Termín:

MJANMARSKO (BARMA)
Mjanmarsko (tiež Barma) je pre väčšinu ľudí takmer
neznámou krajinou, ale tento stav sa rýchlo mení. Asi málokto
tuší, že medzi mjanmarské symboly patrí aj takzvaná Zlatá
skala pokrytá zlatými lístkami, ktorá už na prvý pohľad
popiera zemskú príťažlivosť. Prečo skala nespadne, a čo ju stále
drží na mieste ? Krajina je teraz omnoho bezpečnejšia, v novom
tisícročí začali rásť nové plážové strediská, služby sa výrazne
zlepšili. Ngwe Saung patrí k obľúbeným cieľom dovolenkárov,
najväčšie bohatstvo však ukrýva vnútrozemie ...
V cene je zahrnuté:
• medzinárodná letenka China Airlines
Viedeň -Yangon -Viedeň s medzipristátím v Tai Pei
• odborný sprievodca – kňaz
• transfery počas programu v Mjanmarsku
• 11 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x obed počas
programu
• vstupy počas programu
• miestny sprievodca

Mjanmarsko

V cene nie je zahrnuté:
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
• servisné poplatky 195 €
• vnútroštátny let Yangon – Bagan 105 €
• vnútroštátny let Heho –Yangon 105 €
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 100 €
(platí sa priamo sprievodcovi)
• návšteva pamiatok a miest, ktoré nie sú uvedené v programe
• víza a vízová podpora 60 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
krytie do výšky 80 % storno poplatku, 47,60 €

1.690 €

Zlatá skala

Pagoda Shwedagon

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie v Bratislave. Transfer na letisko do Viedne.
Odlet s medzipristátím v Tai Pei.
2.deň: YANGON
Doobeda prílet do hlavného a zároveň najväčšieho mesta
Mjanmarska - Yangon. Je najdôležitejším komerčným
centrom krajiny a vstupnou bránou pre väčšinu
zahraničných návštevníkov. Koloniálna história a náboženské
dedičstvo z neho robia jedno z najzaujímavejších miest
v celej juhovýchodnej Ázii. Začnete prehliadku na ulici
Mahanbandola, kde sa nachádza kostol Immanuel Baptist
church, postavený v roku 1830. Budete prechádzať na východ
po uličkách so stánkami plnými potravín a tiež iným tovarom.
Dostanete sa na ulicu Pansodan s koloniálnymi budovami.
Uvidíte budovu Najvyššieho súdu, administratívnu budovu
Inland Water Transport, tiež budovu Port Authority.
Po ulici Strand Road s koloniálnymi budovami prídete
k majestátnemu hotelu Strand. Pokračovať budete po Sule
Pagoda Road, kde sa nachádza mnoho veštcov. Budete mať
fotozastávku pri Sule Pagode, symbole centra mesta. Pagoda
je stará viac ako 2000 rokov, nachádza sa v blízkosti Pamätníka
nezávislosti a záhrady Mahabandoola. V blízkosti je dvakrát
zrekonštruovaná radnica. Pokračovať budete cez chaotickú
indickú a čínsku štvrť, zvonku uvidíte Moseh Yeshua
Synagogue a prechádzku ukončíte na rušnej tržnici Theingyi
Zei pri jednom z najmalebnejších hinduistických chrámov Sri Kali, Nasledovať bude návšteva pagody Kyaukhtatgyi,
kde sa nachádza 72 m dlhá socha ležiaceho Budhu
s detailne vyrezávanými chodidlami. Žiadna mjanmarská
expedícia nemôže byť považovaná za skutočne skvelú, ak
jej chýba návšteva legendárnej pagody Shwedagon, jednej
z najväčších atrakcií krajiny. Vizuálne lahôdky, ktoré uvidíte,
stoja za návštevu. Pagoda je pokrytá hrubou vrstvou zlata.
Z jej vrcholu sa blyští 13000 smaragdov a zafírov, základy
navyše podľa legendy ukrývajú vlasy samotného Budhu.
Farby sa úžasne transformujú na 100 m vysokej chedi, ktorá
je doslova uzavretá vo viac ako 40 tonách zlata. Začnete pri
východnom schodisku, kde nájdete rad obchodov s rôznymi
náboženskými predmetmi v spodnej časti chrámu. Uvidíte tu
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odevy mníchov, misky na almužny, darčeky, kadidlo a ďalšie
unikátne budhistické predmety. Počas prehliadky stánkov
Vám sprievodca vysvetlí účel predávaných predmetov a
rituály budhistického obyvateľstva Mjanmarska. Pagoda
Shwedagon je považovaná za najdôležitejšie náboženské
miesto pre miestnych obyvateľov. Väčšina návštevníkov
konštatuje, že návšteva tohto miesta je mimoriadnym
a nezabudnuteľným cestovateľským zážitkom. Večer presun
k medzinárodnému letisku, check in na hoteli.
3.deň: RAGUN – KYAIKHTIYO – ZLATÁ SKALA
Vydáte sa na príjemnú jazdu do Kyaikhtiya (190 km, 5 hodín),
za jednou z najznámejších pamiatok v Mjanmarsku – Zlatá
skala. Masívny balvan priamo na okraji útesu, celý pozlátený,
má veľký náboženský význam. Cestou krátka zastávka pri
vojnovom pamätníku v blízkosti Htauk Kyan, posledné
miesto odpočinku pre vyše 27.000 spojeneckých vojakov.
Po príchode do Kin Pun, mestečka na úpätí, prestúpite do
miestneho automobilu a zažijete vzrušujúcu jazdu na vrchol
hory. Pokiaľ si prajete, môžete vystúpiť v polceste (asi po 45
minútach jazdy - zastávka „Yeataetaung“) a pokračovať vo
výstupe k vrcholu peši (4 km – asi 1 hodina). Poznámka:
Miestne dopravné prostriedky z tábora Kin Pun na vrchol
budú veľmi preplnené a nepohodlné. Miestni obyvatelia
sú tiež známi tým, že spolupracujú. Vozidlá nenaštartujú,
pokiaľ nie sú plne obsadené cestujúcimi. Preto prosíme o
Vašu trpezlivosť. Upozorňujeme, že najneskôr do 17.30 hod.
musíte byť v Kin Pun, aby ste sa naozaj dostali na vrchol.
Ďalšia možnosť sú súkromné dopravné prostriedky. Sú k
dispozícii za príplatok (viď dodatočné náklady). Po príchode
na Zlatú skalu sa budete cítiť úžasne. V pagode na vrchole
skaly je vraj ukrytý jeden z Budhových vlasov, a ten drží celú
stavbu aj s balvanom v dokonalej rovnováhe. Podľa legendy
z 11. storočia dostal barmský kráľ Tissa Budhov vlas od
jedného z pútnikov. Kráľ ho potom nechal uložiť v pagode,
ktorú nechal postaviť na vrchole obrovského balvanu. Práve
Budhov vlas je aj jedným z dôvodov prečo patrí táto pagoda k
najnavštevovanejším budhistickým miestam v Mjanmarsku.
Budete sledovať čarovný západ slnka nad Kyaikhtiyo, následne
odchod na ubytovanie v oblasti Zlatej skaly Golden Rock.
4.deň: ZLATÁ SKALA - BAGO - YANGON
Ráno zídete alebo sa zveziete do základného tábora
a rovnakou trasou sa vrátite do Yangon. Pri návrate zastávka
v Bago (cca 110 km, 3,5 hodiny), aby ste preskúmali bývalé
hlavné mesto kráľovstva Mon. Navštívite rôznorodý miestny
trh, kde predávajú kvety, remeselnícke výrobky a koreniny.
Prieskum Bago bude pokračovať k tisícročnej pagode
Shwemawdaw, ktorá má oveľa vyššiu vežu ako pagoda
Shwedagon. Potom uvidíte 55 metrovú sochu Shwe Tha
Lyaung Buddha, považovanú za jedno z najneobvyklejších
znázornení Budhu. Ak čas dovolí, môžete navštíviť aj pagodu
Hin Thar Kone, ktorá ponúka pekný výhľad zhora na Bago.
Ubytovanie v hoteli v Yangon.
5.deň: YANGON – BAGAN
skoro ráno odchod z hotela, presun na letisko Yangon , let do
Bagan, jedného z najznámejších architektonických skvostov
v Ázii. Najväčší rozkvet zažil v 11. až 13. storočí, kedy sa stal
hlavným mestom prvého barmského kráľovstva a panovníci
tu dali vybudovať masívne stupy a pagody. Niektoré sa dodnes
zachovali na brehoch rieky Irrawaddy. Majestátnosť areálu
Bagan s viac ako 2000 dochovanými stavbami z červených
tehál na ploche veľkosti ostrova Manhattan je jedným z
vrcholov poznania v Mjanmarsku. Asi o 10.30 hod. transfer
do tajného kláštora. Uvidíte červený koberec pred kláštorom
a stôl s veľkými nádobami naplnenými ryžou. Prídu mnísi,
aby Vám servírovali ryžu vo svojich miskách pre almužnu,
pričom budú bosí. Potom odídu dovnútra kláštora kde budú
prestreté nízke stoly s ďalším jedlom , pripraveným v kláštornej
kuchyni. Asi o 16.00 hod. sa presuniete na mólo, kde vás bude
čakať súkromný drevený čln. Sediac v tieni, alebo na otvorenej
palube, sa budete kochať krásnym výhľadom počas plavby po
rieke Irrawaddy. Ubytovanie v hoteli v Bagan.
6.deň: BAGAN
Navštívite známu pagodu Shwezigon, ktorú na začiatku
11. storočia dal postaviť kráľ Anawrahta ako náboženský
pamätník. Budete prechádzať v tieni stromov, po prašných
uličkách popri chrámoch a kláštoroch do malej dediny, ktorú
preskúmate peši. Uvidíte životný štýl obyvateľov Baganu.
Pozriete si aj menej známe pamiatky, vybrané na základe vášho

Bagan

Shwedagon Pagoda, Yangon

Pagoda Phaung Daw Oo

Jazero Inle

záujmu. Aj oni Vám priblížia jedinečnosť krajiny. Návšteva
tradičnej lakovej dielne. Tu môžete sledovať technológiu
jedného z najpopulárnejších remesiel Mjanmarska. Potom
navštívite chrám Ananda. Je považovaný za architektonické
umelecké dielo a je určite jedným z najkrajších chrámov
Baganu. Je postavený v ranom štýle „Mon“, Ananda má
charakteristické sochy Budhu. Ich výraz sa mení podľa
uhlu , z ktorého na ne pozeráme. Bričkou sa poveziete
popri najvyššom chráme v Bagane – Thatbyinnyu a ku
gigantickému chrámu Dhammayangyi, ktorý sa vyznačuje
okrem iného aj pozoruhodným murivom. Vychutnáte si
nádherný západ slnka z vyvýšeniny na chrámovej planine
a budete sledovať posledné slnečné lúče na pagodách.
Ubytovanie v hoteli v Bagan.
7.deň: BAGAN
Dnes zamierite na juhovýchod od Baganu, až po vyhasnutú
sopku Mt. Popa, týčiacu sa do výšky viac ako 1.500 metrov
n.m. Po obede návšteva svätyne, ktorá sa nachádza na
samom vrchole a ak sa budete chcieť dostať nahor, budete
musieť zdolať 777 schodov. Odmenou Vám bude prekrásny
výhľad na okolie. Mt.Popa je zasvätená aniistickým duchom
známym ako Nats.
8.deň: BAGAN – MANDALAY
Dnes ráno sa presuniete z Baganu po očarujúcej a krásnej
ceste do Mandalay. Budete sledovať východný breh
rieky Irrawaddy a prechádzať cez očarujúce dediny
pozdĺž cesty do Myingyan. Počas cesty budete obdivovať
lány prosa, sezamu, bavlníka, kukurice, ryže a mnohých
iných poľnohospodárskych plodín. Medzi mnohými
cestami medzi Mandalay a Bagan je tá, ktorá prekračuje
Myingyan, absolútne najatraktívnejšia. Zastavíte sa v dedine
poľnohospodárov Shwe Pyi Tha, kde budete mať
možnosť stretnúť sa s miestnymi obyvateľmi a objavovať ich
jednoduchý každodenný život. Potom budete pokračovať
do obce Myingyan, kde bude čas na prestávku. Následne
budete pokračovať v jazde do Mandalay, druhého
najväčšieho mjanmarského mesta, v minulosti jedno z
prastarých kráľovských hlavných miest, často vnímané a
opísané v literatúre ako najstaršie v Ázii, nadčasové a príťažlivé.
Toto živé mesto sa rozkladá na brehoch rieky Irrawaddy. Je
kultúrnym srdcom Mjanmarska a tradičná hudba, tanec
a dráma sú tu stále živé. Ubytovanie v Mandalay.
9.deň: MANDALAY
Skoré vstávanie, transfer do pagody Mahamuni, aby ste boli
svedkami rituálneho umývania tváre Budhu. Tento rituál
začína každé ráno o 4.00 hod. alebo o 4.30 hod., keď mnísi
umývajú tvár a čistia zuby soche Budhu. Obrad trvá viac
ako hodinu a vykonáva ho starší mních, oblečený v mníšskom
odeve, za pomoci niekoľkých laikov v bielom odeve s tradičnou
bielou pokrývkou hlavy. (Pozor: Ženy sa nemôžu priblížiť
k soche Budhu, ale môžu sa pozerať z vyhradeného miesta).
Vystúpite do výšky 240 m na vrchol Mandalay Hill nad
mestom. Odmenou Vám bude panoramatický výhľad,
zahmlený modrý obrys hrebeňov Shan na východe, palác
Mandalay a rozľahlé mesto na juhu a rieka Irrawaddy na
západe. Hneď južne od Mandalay Hill stojí Kyauktawgyi
Pagoda, známa ako Pagoda veľkého mramorového obrazu.
Budete obdivovať obrovského Budhu, vytesaného z jedného
bloku mramoru. Hovorí sa, že kolosálny mramorový blok
premiestňovalo 10 tisíc mužov takmer dva týždne od brehu
rieky na dnešné miesto. Ďalej navštívite pagodu Kuthodaw,
často nazývanú ako „Najväčšia kniha sveta“, pre jej zbierku
729 mramorových dosiek s vytesanými komentármi k
budhistickému kánonu Tripitaka. Z ďalších zaujímavostí
počas okruhu týmto mestom nemožno vynechať ani
drevený kláštor Shwenandaw. Budova bola súčasťou
palácového komplexu, kedysi bývala pozlátená a vyzdobená
sklenenou mozaikou. V súčasnosti je pozlátený iba vzácne
vyrezávaný interiér. Prehliadka Mandalay pokračuje
popoludní návštevou pagody Mahamuni, ktorá je slávna
vďaka jednej z najuctievanejších sôch Budhu. Socha je celá
pokrytá zlatými listami, ktoré denne aplikujú na povrch
veriaci muži. Uvidíte tiež veľa zlatníctiev. Ak sa v niektorom
zastavíte, iste zbadáte zlatotepca, vyrábajúceho ďalší zlatý
list, prípadne tkáčov, rezbárov alebo iných remeselíkov a ich
výrobky. Ďalej prejdete do Amarapury, predposledného
kráľovského hlavného mesta Mjanmarska. Amarapura
znamená „Mesto nesmrteľnosti“, hoci obdobie, keď bolo
hlavným mestom, je pomerne krátke. Navštívite kláštor
Mahagandayon. Je domovom pre viac ako tisíc mladých
mníchov, ktorý tu študujú a vedú prísny náboženský život.
Peši alebo autobusom sa krátko presuniete k legendárnemu
mostu U Bein Bridge, ktorý bol postavený v roku 1782,
keď bola Amarapura centrom kráľovskej pozornosti. Vedie
1,2 km ponad plytké jazero Taungthaman a hovorí sa, že
je to najdlhší teakový drevený most na svete. Vychutnajte si
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túto mimoriadnu atmosféru, pretože podvečerné slnko vrhá
dlhé tiene a osvetľuje miestnych ľudí, ktorí idú domov. Ako sa
úžasný deň kráti, Vy sa vrátite späť do Mandalay na ubytovanie.
10.deň: DUCHOVNO MANDALAY
Každé ráno sa v uliciach Mandalay odohráva fascinujúca
show. Môžete vidieť dlhé rady mníchov oblečených v
šafránových šatách, ako chodia po uliciach a zbierajú milodary,
položené v špeciálnych miskách pre almužny. Kto prispeje
milodarom, podľa učenia karmy mu tento dobrý skutok
prinesie v budúcnosti dobrú odplatu. Neskôr prejdete do
srdca mesta a navštívite rušný ranný trh. Je dôležitým miestom
stretnutia miestnych obyvateľov, ponúka jedinečné scény v
kakofónii stánkov a predajcov čerstvých produktov, zeleniny
alebo mäsa. Na obzore smerom na juh uvidíte zelené pahorky
Sagaing Hill and Mandalay Hill, považovaný za duchovné
centrum Mjanmarska. V kláštoroch a meditačných svätiniach
je sústredených takmer 3000 mníchov a mníšok. Navštívite
jeden z mnohých ženských kláštorov, ktorému môžete
darovať čerstvé ovocie a zeleninu. Budete mať možnosť sedieť
pri stole spolu s mníškami. Je to úžasný zážitok, a Vaše dary im
zároveň pomôžu zabezpečiť chod kláštora. Majte prosím na
pamäti, že kláštory sa spoliehajú na dary návštevníkov a sú na
ne odkázané. Veľa rehoľníkov sú siroty, alebo z chudobných
rodín a rodičia ich poslali do kláštora, aby im zaistili vzdelanie.
Vďaka láskavosti týchto mníšok sa viac dozviete o rehoľnom
živote v Mjanmarsku. Vychutnáte si veľmi jednoduché, ale
vynikajúce jedlo. Tri kilometre východne od Mandalay sa
nachádza pahorok Yankin, obklopený mnohými chrámami
a kláštormi. Úchvatná atmosféra, ďaleko od davov turistov. Z
vrcholu kopca si môžete vychutnať nádherný výhľad na okolitú
krajinu (cca 45 minút stúpania pešo alebo miestnym autom,
podľa želania a veľkosti skupiny). Ubytovanie v hoteli v Mandalay.
11.deň: MANDALAY-NYAUNG SHWE
Dnešný deň začnete výletom do Nyaung Shwe, považované
za bránu do jazera Inle. Zastavíte sa v teakovom kláštore
Shweyanpyay, aby ste boli svedkami výroby zložitých
drevených rezbárskych umeleckých predmetov a remeselných
zručností mníchov. Kým budete obdivovať prírodnú krásnu
krajiny okolo vás, môžete si urobiť fascinujúce fotografie
vidieckeho života. Ubytovanie v hoteli v Nyaung Shwe.
12.deň: INLE – INDEIN – NYAUNG SHWE
Po raňajkách nastúpite na súkromný motorový čln a vyrazíte
na jazero Inle, jedno z najkrajších a dych vyrážajúcich
pamiatok v Mjanmarsku. Pokojné vody sú posiate plávajúcou
vegetáciou a rybárskymi kanoe, ktorým skvostné kopce na
obzore poskytujú dokonalé pozadie. Navštívite ranný trh na
jazere, koná sa denne, výnimkou sú iba dni, keď je spln a nov
Mesiaca. Miesto konania trhu rotuje medzi dedinami v
5-dennom cykle. Trh navštevujú miestni obyvatelia jazera,
ako aj okolití domorodci, ktorí tiež predávajú a kupujú rôzny
tovar. Budete sa plaviť po jazere okolo niekoľkých dedín,
s domami postavenými na koloch nad hladinou jazera,
obývajú ich domorodci Intha. Budete pozorovať každodenné
aktivity miestnych rybárov na jachtách a uvidíte ich „plávajúce
záhrady“, ktoré sú postavené z pásov vodného hyacintu,
zeme a ukotvené na dne jazera bambusovými tyčami.
Navštívite pagodu Phaung Daw Oo, hlavné útočisko
jazera, ktoré obsahuje päť posvätných sôch Budhu, pokrytých
hrubou vrstvou zlatých lístkov. Existuje veľa tradičných
remesiel pochádzajúcich z oblasti jazera Inle. Ak si budete
priať, môžeme navštíviť jednu z dielní, kde z lotosového
hodvábneho vlákna tkajú neuveriteľné výrobky, uvidíme
staviteľov lodí (v závislosti od ročného obdobia), dielne na
výrobu cigár, kováčov alebo dokonca striebrotepcov.
V popoludňajších hodinách sa preplavíte malým kanálom
do dediny Pa-Oh Indein (1 hodina), ktorá sa nachádza
na západnom pobreží jazera Inle. Prejdete sa po dedine
a vystúpite na vrchol kopca, kde Vám budú ponúkať na
predaj kultovú sochu Budhu, ktorý sedí medzi ruinami
stoviek stúp, zarastených krovinami. Na vrchole budete
odmenení očarujúcim výhľadom na široké okolie. Komplex
pagod Indein je nepochybne jedným z najkrajších miest
na pobreží jazera a skladá sa zo stoviek malých stúp, ktoré sú
pokryté machom a zeleňou. Pokiaľ to čas dovolí, zastavíte sa
v starodávnom dome, ktorý patrí ku kultúrnemu dedičstvu
Inthar, aby ste sa dozvedeli viac o histórii a kultúre pôvodného
obyvateľstva jazera. Deň ukončíme presunom na letisko
Heho, let do Yangon. Po prílete transfer na hotel, ubytovanie.
13.deň: v ranných hodinách odlet do Viedne.
14.deň: prílet v ranných hodinách a transfer do Bratislavy.
Poznámky:
Počas návštevy kláštorov treba byť decentne oblečený,
zahalené ramená a kolená.
Je zakázané konzumovať alkohol alebo fajčiť v kláštoroch.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

PÚTNICKÉ MEXIKO
A NEOPAKOVATEĽNÉ ACAPULCO

Doprava: lietadlo
Termín: 27.02.-09.03.2020

12-dňový pútnický zájazd

V cene je zahrnuté:
• 10 x hotelové ubytovanie s polpenziou
• medzinárodná letenka Viedeň-Madrid-Viedeň
servisné poplatky
• doprava lux bus počas celého programu
• miestny profesionálny sprievodca
(sprevádza skupinu počas celej trasy, stará sa 		
nielen o 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

Teotihuracan

V cene nie je zahrnuté:
• obslužné 90 USD
(platí sa priamo sprievodcovi na mieste)
• transfer z Bratislavy na letisko a z letiska Viedeň 15 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
krytie do výšky 80 % storno poplatku, 40,80 €

1.690 €

Mexiko city

Tonantzintla

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie v Bratislave, transfer na letisko Viedeň,
následne odlet do Mexico City. Nachádza sa v nadmorskej
výške 2.240 m n.m.
2.deň: skoro ráno prílet do Mexiko City, 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.
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., večera na hoteli.
3.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.
4.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, 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.
5.deň: svätá omša v Kaplnke Panny Márie Ružencovej
v kostole Santo Domingo, ktorého steny a strop sú zdobené
zlatými listami a postavami anjelov, svätých, detí a zvierat.
Socha Panny Márie Ružencovej je zdobená korunkou
a šperkmi. Pokračujete návštevou mesta Puebla. 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.
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: pokračovanie do Acapulca , sv.omša v Sagrado
Corazon o 16:00, šou na zrázoch, večera, ubytovanie.
8.deň: raňajky, svätá omša, celodenný oddych na plážach
v Acapulcu, večera, ubytovanie.
9.deň: raňajky, svätá omša, celodenný oddych na plážach
v Acapulcu, večera, ubytovanie.
10.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 z vonka palác El Palacio de Cortés, odkiaľ španielsky
dobyvateľ Cortés v rokoch 1522-32 vládol (momentálne
zatvorený). Pokračujete návštevou Baziliky, sv .omša
v jednej z kaplniek. Večera a ubytovanie.
11.deň: 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. Pokračujete návštevou
San Angel a Kostola El Carmen. Návšteva Coyoacan
s domami v koloniálnej architektúre, transfer na letisko
a následný odlet do Európy.
12.deň: prílet do Viedne vo večerných hodinách
a následne transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

Doprava:
Termín: lietadlo
04.03.
– 16.03.2020
Sprievodca púte:
Mons.
Ján Majerník

IRÁN BIBLICKÁ PERZIA
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
(priama linka s leteckou spoločnosťou Austrian Airlines).
• 12 x hotelové ubytovanie 4* s raňajkami + večere
počas programu
• vstupy, fľaša vody

- 30 -

• miestny anglicky hovoriaci sprievodca
• bus počas programu
• sprievodca - kňaz

V cene nie je zahrnuté:
• vnútroštátne letenky: Teherán- Ahvaz,
Tabriz – Teherán, spolu 190 €
• 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 €
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 44,20 €
• jednolôžková izba 245 €

Azadi Tower Teherán

Poznámka:
• v biometrickom cestovnom pase nesmie byť pečiatka
z izraelských hraničných prechodov. Ženám sa
odporúča nosiť šatku a nepriliehavý odev.
Program zájazdu:
1.deň: stretnutie v Bratislave. Transfer na letisko do Viedne
a odlet do Teheránu, hlavného mesta Iránu a transfer do

1.195 €

Persepolis

Čogha Zanbil

Palác Golestan

hotela, ubytovanie.
2.deň: presun na letisko s následným odletom do Ahwaz.
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. n. l. 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.
3.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 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.
4.deň: 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
popisy. 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.
5.deň: ráno transfer do Yazd ,prehliadka 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.
6.deň: po raňajkách celodenná 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,
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kompaktné jadro starého mesta, postaveného z nepálenej
tehly. Všetko má svetlohnedú farbu suchej hliny. Návšteva
jednej z dvoch zoroastrijských opustených veží ticha –
Dakhma, kde boli umiestňované mŕtve zvieratá. Chrám
Zoroastrian, ktorého oheň horí asi 1500 rokov. Piatková
mešita, minarety, svätyňa Seljuk, teologická škola
Ziaieyehu známa ako Zendan-e-Eskander. Odchod
do Isfahan. Po ceste zastávka v meste Nain – púštne mesto,
medzi Yazd a Isfahan, návšteva piatkovej mešity z 10.stor
a Etnografického Múzea Pirnia House zo 17.stor.,
prechádzka starobylou časťou mesta, ubytovanie na hoteli.
7. deň: celodenná prehliadka krásneho mesta Isfahan,
hlavného mesta Safavidov zo 17.stor., nádherná piatková
mešita (UNESCO) so slávnym Uljaitu Mihrab z obdobia
Il-Khanidu. Piatková mešita sa považuje za múzeum
tisícky rokov perzskej náboženskej architektúry a je
skutočne jednou z najväčších mešít sveta. Arménska štvrť,
katedrála Vank, popoludní návšteva jedného z najväčších
svetových námestí, Maidan-e-Naghsh-e-Jahan palác AliQapu s balkónom, odkiaľ kráľ Safavid sledovla pólo, mešity,
bazár Qeisarieh so stovkami obchodov s množstvom
remeselníkov a umelcov. Palác Chehel Sotun a dvadsať
drevených stĺpov, ktoré sa odrážajú na povrchu bazéna
a preto nesie názov „Palác štyridsiatich stĺpov“. Slávne
mosty Shahrestan, Khaju, Sio-se-pol. Ubytovanie.
8.deň: ráno transfer do Hamedanu. V centre sa
nachádzajú ruiny médskeho hlavného mesta a jedného
z dvoch hlavných miest achajmenovskej ríše. Moderný
Hamadán bol vystavený podľa plánov nemeckého
architekta Karla Fritche, centrum je tvorené kruhovým
námestím, z ktorého vybieha šesť ulíc. Prehliadka
chrámu Ester a Mordechaja, viacjazyčné skalné rytiny
achajménovskej dynastie. Ubytovanie.
9.deň: ráno presun do najväčšieho mesta v Iráne – Tabriz.
Moderné mesto, ktorého história siaha až 2500 rokov do
minulosti. História Tabrizu je zahalená rúškom tajomstva,
niektoré pramene tvrdia, že sa tu mala nachádzať biblická
rajská záhrada... Názov mesta je pravdepodobne odvodený
od spojenia slov „tab-riz“, čiže početné horúce termálne
pramene. Iné zdroje tvrdia, že mesto sa pôvodne volalo
Šahistan. Návšteva jedného z najväčších chrámov Azar
Goshasb (UNESCO), história siaha do viac ako 3000
rokov, ľudia sa sem prichádzajú modliť a zveriť sa so svojimi
starosťami. Azar Goshasb znamená „oheň starostí“ Ubytovanie.
10.deň: po raňajkách odchod autobusom k hraniciam
Arménska, kde sa nachádza čierny kostol Kara Kalisa
založený apoštolom Judom Tadeášom. Patrí k najstarším
a najvýznamnejším zachovalým kresťanským pamiatkam
v Iráne, ktorý mal dôležitý význam pre arménsku
pravoslávnu komunitu. Kostol sa nachádza v dedine Qarah
Kelisa. Návrat do Tabriz a ubytovanie.
11.deň: po raňajkách návšteva bazáru (UNESCO),
o ktorom sa hovorí ako o jednom z najstarších bazárov
celého Blízkeho či Stredného Východu. Záhrady Er Goli
a Modrá Mešita – jedna z najcennejších pamiatok
Tabrizu. Je vybudovaná z tehál na štvorcovom pôdoryse,
s kupolou v centrálnej časti. Vnútro je bohato zdobené
modro tónovanými mozaikami s nápismi vytesanými
do mramoru. Poobede návšteva obce Kandavan
s nezvyčajnými obydliami vo výklenkoch kužeľovitých skál.
Tie vznikli po erupcii sopky Sahand pred tisíckami rokov.
Transfer na letisko s odletom do Teheránu.
12.deň: prehliadka Teheránu okolo 10.00 hod., návšteva
komplexu Saad abad & Nyavaran,a Tajrského bazára
nachádzajúceho sa v severnej časti Teheránu. Národné
múzeum, ktoré 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.
13.deň: skoro ráno transfer na letisko s následným
odletom do Viedne. Trasfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

Doprava: lietadlo
16.09. – 26.09.2020
Termín:

GRUZÍNSKO- ARMÉNSKO
Cesta do krajín kláštorov a po stopách prvých apoštolov

Tieto dve krajiny sa nachádzajú v oblasti Zakaukazu a majú
veľa spoločných čŕt. ARMÉNSKO – prvá kresťanská krajina,
kde pramenia biblické rieky Eufrat a Tygris a nad ktorou sa
týči mýtami opradená hora Ararat, na ktorej sa podľa Biblie
zachytil Noemov koráb... Vďaka misií apoštolov Bartolomeja
a Tadeáša, ktorí tu zomreli mučeníckou smrťou, prichádza
kresťanstvo do tejto krajiny už 35 – 60 po Kr. Istý čas tu
pôsobili i apoštoli Tomáš, Šimon, Matúš a Ján. Pôsobil tu i sv.
Gregor, vďaka ktorému v roku 301 povýšil kráľ Trdat III.
kresťanstvo na štátne náboženstvo. GRUZÍNSKO je horská
krajina posiata kláštormi. Kresťanstvo prijala medzi prvými.
Jej história je spätá so sv. Jurajom, od ktorého získala aj názov
Georgia. Prvé kontakty s kresťanstvom sa podľa cirkevnej
tradície uskutočnili cez misiu apoštola Ondreja. Istý čas tu
pôsobili aj apoštoli Bartalomej, Tadeáš, Šimon Zelóta, ktorého
hrob sa má nachádzať v blízkosti Sochumi a apoštol Matúš,
jeho hrob by sa mal nachádzať v dedinke Gonio. Ale najväčšie
zásluhy na rozšírení kresťanstva v Gruzínsku má sv. Nina.
Kláštor Geghard

Tbilisi

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Tbilisi - Viedeň (cez Istambul),
servisné poplatky
• 9 x hotelové ubytovanie s raňajkami 4*, 1 x raňajkový
balíček, 7 x obed, 3 x večera
• doprava autobusom po trase
• duchovný doprovod, sprievodca
• služby miestneho sprievodcu
• vstupy (lanovka v Tbilisi, skalné mesto Uplistsikhe,
Gverabi – ochutnávka vína, Areni – ochutnávka vína,
pevnosť Erebuny, chrám Garni, Matenadaran, Zvartnots,
NOY Ararat brandy factory, Tsitsernakaberd múzeum)
• voda (1 fľaša/osoba/deň)
V cene nie je zahrnuté:
• transfer na a z letiska Viedeň 15 €
• príplatok za jednolôžkovú izbu 250 €
• alkoholické nápoje
• extra prehliadky a transfery, ktoré nie sú uvedené v programe
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 60 € (platí sa priamo
sprievodcovi)
Možný príplatok:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 22 €

1.295 €

Istambul

Arménsky kláštor Geghard

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie v Bratislave, transfer na letisko Viedeň,
odlet do Tbilisi.
2.deň: skoro ráno prílet do Tbilisi, raňajkové balíčky
a transfer k Arménsko-Gruzínskym hraniciam Sadakhlo.
Pokračujete do Alaverdy a prehliadka mesta položeného
v kaňone medzi Jerevanom a Gruzínskom, je známe
medenými baňami. Obed v Alaverdy. Pokračujete
návštevou majestátneho diela Arménskej architektúry kláštory Haghpat a Aghtala /UNESCO/. Ubytovanie
a večera v Dilijan.
3.deň: po raňajkách presun do historického mestečka
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. Po obede navštívime kostoly,
nachádzajúce sa v blízkosti pobrežia. V prípade časových
možností návšteva areálu Noraduz - „les starých náhrobných
kameňov khachkar“. Večera v tradičnej arménskej
reštaurácii so živou hudbou. Ubytovanie v Jerevane.
4.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
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palác, Akadémia vied, Parlament, divadlo, opera. Ďalšia
zastávka je v komplexe Cascade, postavený v roku 1970,
spája Haghtanak Park - „Victory“ Park a centrum mesta.
Navštívime prekrásnu knižnicu Matenadaran, kde sa
nachádza vyše 17.000 rukopisov a kníh písaných v rôznych
jazykoch a výskumný inštitút. Návšteva „Megerian
Rugs“ – továreň a výstava kobercov, kde uvidíte tradičnú
technológiu výroby kobercov. Obed v tradičnej arménskej
reštaurácii, kde ochutnáte miestne špeciality. Návšteva továrne
na výrobu brandy NOY Ararat. Ubytovanie v Jerevane.
5.deň: po raňajkách návšteva vrchu Tsitsernakaberd
a pamätníka Genocídy 1915, jedno z impozantných
monumentov Jerevanu.
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. Návrat do
Jerevanu, návšteva expozície ručne robených výrobkov.
6.deň: po raňajkách jazda cez úrodnú planinu Araratu.
Prehliadka Kláštora Khor Virab, kde sa začala písať
história kresťanstva v Arménsku, sídliaceho oproti
majestátnej Biblickej hore – Ararat. V tomto kláštore bol Sv.
Gregor Iluminátor väznený. Toto miesto má veľký význam
pre každého pútnika. Sv. Gregor Iluminátor je patrónom
kostola, ktorý sa tu nachádza a zároveň predstavuje svätca,
ktorý má dôležité miesto v šírení kresťanstva v Arménsku.
Návšteva vinárskej oblasti - „Areni Winery“ spojená
s degustáciou tých najlepších vín z tejto oblasti. Prejazd cez
úzku roklinu až ku kláštoru Noravank, prehliadka, obed v
blízkosti kláštora. Návrat do Jerevanu, ubytovanie.
7.deň: po raňajkách odchod do Gruzínska. Návšteva
Garni, kde sa dodnes zachoval jedinečný antický chrám
zasvätený bohu slnka Heliovi. S príchodom kresťanstva
v 3. stor. boli všetky pohanské chrámy zničené a nahradené
kresťanskými kostolmi. Tento chrám sa veľmi páčil sestre
kráľa Trdata III. vďaka čomu sa zachoval dodnes. V areáli
sa zachovali aj pozostatky rímskych kúpeľov s mozaikami.
Garni kaňon - strmá skala nad riečkou Azat so
zvláštnym prírodným úkazom „Čadičové varhany“. Počas
obeda budete mať možnosť sledovať pečenie tradičného
arménskeho chleba „lavash“, ktorý Vám budú ponúkať.
Nasleduje návšteva jedného z najznámejších a najkrajších
arménskych kláštorov Geghard /UNESCO/. Založený v
4. storočí, rozšírený o časti vytesané do skaly v 13. storočí.
Fungoval nepretržite a dodnes sa tu vykonávajú krsty.
Akustika interiéru je nezabudnuteľná. Drevený kostol s
pristavanou vstupnou halou je najstaršou časťou kláštora. V
jednej z troch hál vytesaných do skaly tečie svätý prameň
živej vody. Legenda hovorí, že sem bol prinesený jeden
z tŕňov z Kristovej tŕňovej koruny. V blízkom okolí sa
nachádza niekoľko skalných jaskýň, v ktorých v minulosti
žili mnísi. Zúčastníte sa na tradičnej výroby arménskeho
chleba. Pokračujete k Arménsko-Gruzínskym hraniciam
Sadakhlo a presun do Tbilisi, ubytovanie.
8.deň: po raňajkách prehliadka mesta Tbilisi. Pár
nezabudnuteľných hodín strávených 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. Večera
v tradičnej reštaurácii so živou hudbou. Ubytovanie.
9.deň: po raňajkách sa popri hodvábnej ceste dostanete
do skalného mesta Uplistsikhe, jedného z prvých miest
v Gruzínsku vytesaných do skaly. Jaskyne slúžili pohanským
účelom, predtým ako sa stalo Gruzínsko kresťanskou
krajinou. Pokračujete do Mtskheta, staroveké hlavné mesto
Gruzínska, dôležité náboženské centrum (UNESCO).
Obed. 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. Návšteva najväčšieho kresťanského chrámu v
Gruzínsku - katedrály Svetiskhoveli z 9. stor., uchováva
Kristov plášť. Svetové dedičstvo UNESCO. Návšteva
kláštora Shio Mgvime zo 6. stor. Založil ho „ShioMgvimeli“, jeden z asýrskych otcov. V blízkosti kláštora
je prameň. Podľa legendy sa objavil po Shioových
slovách, keď zostali bez vody. Návrat do Tbilisi. Bazilika
Anchiskhati zo 6.stor., najstaršia v meste, ubytovanie.

10.deň: po raňajkách nás čaká cesta do malého
mestečka Sighnaghi, je to jedno z najkrajších miest
v Gruzínsku. Budete obdivovať starodávnu architektúru
a prírodu, pretože v blízkosti sa nachádza nekonečné
množstvo kopcov a pohorí zvaných – Alazani Valley
a snehom pokrytými vrchmi Caucasian. Pokračujete
do mesta Gverabi, známe produkciou vína, ktoré
budete mať možnosť degustovať. Po obede nasleduje
návšteva kláštora St. Nino v Bodbe, ktorý je zasvätený

sv. Nine, ktorá šírila kresťanstvo začiatkom 4.storočia.
Jej relikvie sú umiestnené práve v tomto kostole, ktorý
bol postavený v období feudalizmu a niekoľko krát
rekonštruovaný. Návrat do Tbilisi, ubytovanie.
11.deň: raňajky, check-out z hotela o 12.00 hod., čas na
nákupy, okolo 15.00 hod. transfer na letisko s odletom
cez Istanbul do Viedne. Transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou!

Doprava: lux bus
Termíny: 14.06. – 20.06.2020
13.09. – 19.09.2020

MEDŽUGORIE

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
• doprava lux bus
• duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
• polpenzia 4 x 8 €
• sedadlo v prednej časti autobusu 15 €
Možné príplatky:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu,
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 14 €

175 €
Medžugorie

Program zájazdu:
1.deň:Odchod zo Slovenska cca o 17.00 hod. cez
Maďarsko a Chorvátsko s krátkymi občerstvovacími
prestávkami.
2.deň: V ranných hodinách príchod na Makarskú
riviéru, kúpanie v mori. Príchod do Medžugoria podvečer.
Ubytovanie, náboženský program, svätá omša.
3. deň: Prehliadka mariánskeho obvodu, voľný program,
svätá omša, ubytovanie.
4.deň: Celodenný náboženský program v Medžugori (výstup
na Podbrdo – miesto zjavenia), svätá omša, ubytovanie.
5.deň: Celodenný náboženský program – výstup na
Križevac, svätá omša, ubytovanie.
6. deň: Odchod v ranných hodinách na Makarskú riviéru,
kúpanie v mori, nočná jazda na Slovensko.
7. deň: Príchod v doobedňajších hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

Termín: 27.03. – 30.03.2020
Doprava: lietadlo

ISTANBUL
Letecky

V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Istanbul, Istanbul - Viedeň
• 3 x hotelové ubytovanie s polpenziou
• duchovný doprovod, sprievodca
• transfer autobusom po prílete do Istanbulu vrátane
okružnej jazdy mestom
• transfer z hotela na letisko v deň odchodu
V cene nie je zahrnuté:
• vstupy, platba na mieste v miestnej mene
• servisné poplatky 195 €
• transfer na letisko a z letiska Viedeň 15 €
• mestská taxa - platí sa na mieste, lístky na miestnu dopravu
• obslužné ktoré predstavuje sumu 25 € a platí sa priamo s
prievodcovi
Možné príplatky:
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu do
výšky 80 % storno poplatku 8 €
Istambul

Modrá mešita

395 €
Program zájazdu:
1.deň:stretnutie skupiny v Bratislave, transfer autobusom
na letisko do Viedne, odlet do Istanbulu o 10.20
hod. Po prílete okružná jazda mestom. Táto metropola,
ležiaca na dvoch kontinentoch, si zachovala šarm orientu
s nespočetným množstvom pamiatok, nádherných palácov
a mešít. Valensov akvadukt bol hlavným zdrojom pitnej
vody pre celé mesto, dokončený na konci 4. storočia. Viedol
ponad údolie v dĺžke asi 1 km a dosahoval výšku až 29
m. Patrí medzi najdôležitejšie pamiatky mesta. Návšteva
Kostola Svätého Spasiteľa Chora - jeden z najkrajších
zachovalých byzantských kostolov. V 16. storočí, počas
osmanskej ríše, bol prestavaný na mešitu, od roku 1948
tu je múzeum. Interiér je pokrytý najstaršími a najkrajšími
zachovanými byzantskými mozaikami a freskami.
K najznámejším gréckym ortodoxným byzantským
kostolom patrí aj Pamakaristos. V roku 1591 bol
prestavaný na mešitu, v súčasnosti múzeum s nádhernými
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mozaikami. Večera, ubytovanie.
2.deň: po raňajkách prehliadka najvýznamnejších
pamiatok v okolí námestia Sultanahmet. Presúvať sa
budeme miestnou dopravou. Istanbul bol viac ako 1 500
rokov metropolou veľkých ríš. Uvidíme rímsko-byzantský
Hipodróm, dejisko pretekov vozov, neskôr hlavné
námestie starého Istanbulu, egyptský obelisk, komplex
Modrej mešity so šiestimi minaretmi a hrobkou
sultána Ahmeda I. Prechádzka parkom, kde sa nachádza
zrekonštruovaná stavba tureckých kúpeľov (Hürremsultan
Hammam), ktoré boli postavené pre najznámejšiu
ženu osmanského obdobia Roxelanu/Hürremsultan.
Úchvatný chrámu Božej múdrosti Hagia Sofia je jedna z
najznámejších sakrálnych stavieb sveta postavená v rokoch
532-537 východorímskym cisárom Justinianom I. Dodnes
ohromuje svojou krásou, elegantnou architektúrou a
prepracovanými detailmi. Navštívime aj skvost svetskej
architektúry palác Topkapi, rezidenciu osmanských
sultánov. Palácový komplex sa skladá zo štyroch nádvorí,
krásnych záhrad a nachádza sa tu množstvo umeleckých
pokladov. Veľký bazár s nezameniteľnou atmosférou a
úžasným výberom tovaru. Večera, ubytovanie.
3.deň: po raňajkách návšteva paláca Dolmabahçe
/vstupná/. Nachádza sa na európskom brehu Bosporu,
slúžil ako sídlo sultána a správne centrum Osmanskej
ríše. Palác mal symbolizovať približovanie Osmanskej ríše
k oveľa vyspelejšej Európe, preto pripomína francúzsky
Louvre a britský Buckinghamský palác. Na výzdobu
interiéru sa údajne spotrebovalo až 35 ton zlata, v najväčšej
ceremoniálnej sále visí vôbec najväčší luster z českého
kryštálu, aký bol vyrobený. Fakultatívne asi 2 hodinová
plavba loďou po Bospore od Zlatého rohu cez Marmarské
more a úžinu Bospor až po najužšie miesto Bosporu s
pevnosťami Rumeli a Anadolu. Cisterna Yerebatan rozľahlá podzemná vodná nádrž. Večera, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách odchod na letisko, cestou zastávka na
vyhliadke Büyük Camlica, odkiaľ je prekrásny výhľad na
Staré mesto, Bospor a Marmarské more. odlet do Viedne,
po prílete transfer do Bratislavy.
Pútnicky program je spojený s každodennou
svätou omšou.

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 31.10.2019. 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 2020.
4. Awertravel je povinná najneskôr 8 dní pred začatím
zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne 		
podrobné „Pokyny na cestu“ (miesto zrazu, 		
ubytovania, kontaktnú osobu – telefónne číslo,
na koho sa môže v prípade potreby i reklamácie
obrátiť atď.)
5. Awertravel má právo jednostranne zvýšiť cenu 		
zájazdu – viď článok III.

VI. Práva a povinnosti objednávateľa

a/ K základným právam objednávateľa patrí:
1. Právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých
a zaplatených služieb.
2. Právo vyžadovať od CK informácie o všetkých 		
skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne 		
dohodnutých a zaplatených služieb.
3. Právo byť v zákonných lehotách zoznámený s prípadnými
zmenami v zmluvne dohodnutých službách.
4. Právo kedykoľvek pred začiatkom služieb odstúpiť
od zmluvy v súlade s článkom VII. týchto 		
Všeobecných podmienok.
5. Právo na reklamáciu v súlade s článkom X. týchto
Všeobecných podmienok.
6. Právo obdržať najneskôr 8 dní pred začiatkom zájazdu
ďalšie podrobné informácie.
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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.

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.

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.
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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:

Platené v hotovosti
905 01 Senica 1

Awertravel, s.r.o.
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
“D+4”
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