FATIMA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
AVILA - LISABON - MADRID
- letecky z BRATISLAVY
V dňoch od 20.11. do 27.11.2017
Predbežný program:
Pondelok

- odchod zo Žiliny
- stretnutie na letisku v Bratislave o 19:00 hod.
- let Bratislava – Madrid od 20:55 do 00:05 hod. Nočný Madrid.

Utorok

- prehliadka Santiaga de Compostela, návšteva katedrály sv. Jakuba,
- sv. omša pre pútnikov z celého sveta, prehliadka mesta,
- nákup suvenírov, osobné voľno, ubytovanie

Streda

- sv. omša, prehliadka pútnického areálu: bazilika Ružencovej Panny Márie
- bazilika Najsvätejšej Trojice, kaplnka adorácie, kaplnka zjavenia, múzeum
- prehliadka fabriky na výrobu sôch – možnosť nákupu suvenírov, osobné voľno
- večer posvätný ruženec v kaplnke, ubytovanie, plná penzia

Štvrtok

- sv. omša, návšteva kláštora v Coimbre, kde žila a aj zomrela sestra Lucia
- prehliadka Nazare, chrám Nostra Signora di Nazaré, nádherný výhľad na oceán
- návšteva chrámov ktoré patria do (UNESCO) v mestách Alcobaça a Balatha
- ubytovanie, polpenzia

Piatok

- sv. omša, prehliadka kostola sv. Štefana v Santarém (Eucharistický zázrak)
- Lisbon Cathedrál, kostol Egreja Santo António – miesto jeho rod. domu
- Torre Bélem a kláštorný chrám Jerónimos, ktoré patria do (UNESCO)
- večer posvätný ruženec v kaplnke
- ubytovanie, polpenzia

Sobota

- sv. omša, prehliadka kostola v starej Fatime, cintorín, osobné voľno
- večer posvätný ruženec v kaplnke
- ubytovanie, plná penzia

Nedeľa

- posvätný ruženec v kaplnke, medzinárodná sv. omša,
- Krížová cesta, Valinhos, Loco do Anjo
- návšteva v Aljustrel rod. domov Hyacinty, Ferka a Lucie
- ubytovanie, plná penzia

Pondelok

- sv. omša, raňajky, odchod z Fatimy
- prehliadka Avily: katedrála, miesto narodenia sv. Terezia Avilskej
- príchod na letisko v Madride
- let Madrid – Bratislava od 17:30 do 20:30 hod.
- prilet do Bratislavy, nasledne odchod do Žiliny
Počas pobytu vo Fatime je možné urobiť si aj individuálny program.

300 €
200 €

sa platí hneď po prihlásení na púť
sa platí na mieste ubytovania

V cene je zahrnutá letenka + letiskové poplatky, 6x hotel, + vypísaná strava,
malá batožina 55x40x20 - 10kg., všetka doprava v Portugalsku a Španielsku.
V cene nie je zahrnuté: cestovné poistenie, veľká batožina 15 kg (60€)
Prihlášky posielajte na adresu:
pute.dcza@gmail.com ,Tel: 0910283555
Mgr. Marek Smatana, koordinátor pútí Žilinskej diecézy, Rajecká Lesná 84
www.rajeckalesna.org

