Púť farnosti Skalica – 17. - 28. október 2012
La Salette - Lurdy - Santiago de Compostela – Fatima - Lisabon Barcelona - Avignon

Program:
1.deň : 17.10. streda: Odchod zo Skalice o 15.00 hod. Nočný prejazd cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.
2.deň : 18.10. štvrtok: Príchod do La Salette. V samote vysokých alpských štítov v nadmorskej výške 1770m na
mieste zjavenia P. Márie stojí bazilika a kláštor Saletínov, miesto obrátenia mnohých intelektuálov. Celodenný
program nocľah.
3.deň : 19.10. piatok: Ráno odchod na Azúrové pobrežie. Prehliadka historického, najfilmovanejšieho mestečka
a hradu Carcasone. Cesta do Lúrd. Ružencová sviečková procesia. Nocľah.
4.deň : 20.10. sobota: Prehliadka baziliky Nepoškvrnenej Panny Márie, Ružencovej baziliky, podzemnej Baziliky
Pia X. a miesta zjavenia – Massabielskej jaskyne, Eucharistická procesia. Nocľah v Lurdoch.
5.deň : 21.10. nedeľa: Medzinárodná sv. omša, po nej prejdeme po stopách sv. Bernadety, krížová cesta. Nočný
prejazd v autobuse do Santiaga de Compostela.
6.deň : 22.10. pondelok. Santiago de Compostela je jedným z najkrajších a najpríťažlivejších miest španielskej
Galície. Historickému stredovekému mestskému jadru, dominuje chrám sv. Jakuba, postavený nad jeho hrobom.
Odchod z galícijskej metropoly do Fatimy. Nocľah.
7.deň : 23.10. utorok: Ráno odchod do Lisabonu, metropoly Portugalska pri sútoku rieky Tejo do Atlantického
oceánu, mesta slávnych objaviteľov a moreplavcov, rodného mesta sv. Antona Paduánskeho. Návšteva druhého
najväčšieho pútnického miesta Portugalska – Sochy Krista Kráľa, ktorá je kópiou sochy Krista kráľa z Brazílie.
Návšteva štvrti Belém so slávnou vežou a s kláštorom Sv. Hieronyma.
8.deň : 24.10. streda: Vo Fatime navštívime omilostené miesta - kaplnku vybudovanú na mieste zjavenia Panny
Márie, Baziliku Panny Márie, v ktorej bočných kaplnkách sú pochovaní sprostredkovatelia medzi nebom a ľuďmi
- malí vizionári Hyacinta, František a sestra Lucia. Nový chrám Najsvätejšej Trojice bol vysvätený pri príležitosti
90. výročia osláv zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. Krížová cesta a návšteva neďalekej obce Aljustrel - rodné
domy malých vizionárov Nočný prejazd do Barcelony.
9.deň : 25.10. štvrtok: Pešia a autobusová prehliadka hlavného mesta Katalánska Barcelony – Sagrady Famílie
symbolu mesta, prístavu so sochou Krištofa Kolomba a ďalšie. Nocľah.
10. deň : 26.10. piatok: Ráno cesta – Levia zátoka, Azúrové pobrežie, Avignon, nocľah.
11. deň : 27.10. sobota: Ráno cesta cez Taliansko a Rakúsko domov.
12. deň: 28. 10. nedeľa: Návrat domov.
Termín: 17.10. – 28.10 2012
Cena : 450 €
(doprava, sprievodca, kňaz, 7 x nocľah, 5 x raňajky, 4 x večera)
Ubytovanie:
1x v La Salette 2,3,4 posteľové izby v pútnickom dome
2 x v Lurdoch – 1,2 posteľové izby v Ave Maria v pútnickom dome
2 x v Fatima - 2, 3 posteľové izby v hoteli
1 x motel pri Barcelone – 3 posteľové izby
1x motel na Azúrovom pobreží - 3 posteľové izby
V prípade záujmu: dvojposteľová izba príplatok na osobu na celý pobyt 14 €
Povinné príplatky: Komplexné poistenie: 16,80 € - poisťovňa UNION

