
 
 

TERMÍN:                                 27. 7. - 6. 8. 2017 

 

1.den-27.7.-čt: odjezd v 12 h. z Brna-Líšně, ve 12:30 h. od Janáčkova divadla,  
cca v 17 h. ze Sušice, přejezd přes Německo do Francie 

 

2.den-28.7.-pá: návštěva Paray le Monial - /sv. Markéta Marie Allacoque/,  
Kostel Božského Srdce, kaple Zjevení, prohlídka, noční přejezd do Lurd. 

 

3.den-29.7.-so: Lourdes – poutní areál, Jeskyňka, česká mše svatá, pásmo  
diapositivů, prohlídka basilik, procházka městem, procesí s Nejsvětější 
Svátostí, večeře, růžencové procesí se svíčkami, ubytování. 

 

4.den-30.7.-ne: Lourdes – snídaně, mezinárodní mše sv., křížová cesta,  
noční přejezd do Španělska – směr Irun, San Sebastian, Bilbao,  
Santander, Oviedo, Aviles… 

 

5.den-31.7.-po: Santiago de Compostela – katedrála, mše svatá, tržnice, 
po prohlídce odjezd do Portugalska směrem Tui, Porto, Coimbra  
do Fatimy - ubytování, večerní růžencové procesí. 

 

6.den-1.8.-út: Fatima – snídaně, mše svatá, Batalha / dominikánský klášter  
s kostelem Panny Marie Vítězné/, Nazaré – přímořské letovisko u 
Atlantického oceánu (možnost koupání), kostel Nossa Senhora da 
Nazaré,  Alcobaca /Klášter Panny Marie s největším gotickým kostelem 
v zemi/, návrat do Fatimy, večeře, růžencové procesí, ubytování. 

 

7.den-2.8.-st:  Fatima – snídaně, křížová cesta, Aljustrel - rodné domy dětí,  
místo zjevení Anděla, volno, večeře, růžencové procesí, ubytování.             

 

8.den-3.8.-čt: Fatima – snídaně, česká mše svatá v kapli na místě zjevení,  
noční přejezd do španělského Montserratu. 
         

9.den-4.8-pá: Montserrat – benediktinský klášter položený vysoko  
mezi skalami, česká mše sv., prohlídka, přejezd na ubytování. 

 

10.den-5.8.-so: po snídani průjezd přes Francii, Německo do ČR.  
Po cestě zastávka v obchodním domě. 

 

11.den-6.8.-ne: příjezd do Sušice v ranních hodinách, do Brna kolem poledne. 

 
CENA:                                                          13.500 Kč 
 

 

Duchovní doprovod: P. Jan Bystrý 

Cestujeme autobusem Karosa Lux s klimatizací a lehátkovou úpravou. 
Cena zahrnuje: dopravu, (5x ubytování, 5x snídaně, 3x večeře) pojištění CK proti úpadku, průvodce. 

Doporučujeme pojištění léčebných výloh. 
Poznámka: možnost nákupu u řidičů - káva, čaj, kapučíno, čokoláda, polévky, párky. 

K dispozici bude plynový vařič. 
Kapesné pro vlastní potřebu – cca 80 €  

Nezapomeňte kancionály. 
 

Informace: J. Hladká: tel/fax: 544211192,739083191, info@ckhladky.cz, www.ckhladky.cz 


