Cestovní kancelář AVETOUR s.r.o.
VARIANTA C
ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov
s Mgr. Pavlem Dokládalem – hlavním organizátorem pouti
Národní pouť českých a moravských diecézí
směřující zejména do portugalské FATIMY

100 let výročí zjevení svaté Panny Marie

Portugalsko - Fatima
11. 9. – 14. 9. 2017

cena 12.500,- Kč
ODLET – 11. 9. z Prahy z letiště Václava Havla v 18:45 hod. přímým letem
do Lisabonu s portugalskou leteckou společností TAP
NÁVRAT: 14.9. do Prahy na letiště Václava Havla v 17:55 hod.
PROGRAM: vyloženě duchovní program zaměřený hlavně na návštěvu Fatimy, kde uplyne přesně
100 let od zjevení Panny Marie v údolí Cova da Iria v portugalské Fatimě
UBYTOVÁNÍ: zajištěno 3x s polopenzí - pohodlný a útulný hotel ve Fatimě - Virgem Maria
www.hotel-virgem-maria.pt pouze 250 metrů od Baziliky
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu, veškeré poplatky, 3x ubytování s polopenzí, autobusové
transfery Lisabon-Fatima-Lisabon, zdravotní pojištění do zahraničí, servis průvodce, duchovní
doprovod, pojištění proti úpadku dle zákona č.159/1999 Sb.
CENA NEZAHRNUJE: připojištění proti stornu (nepovinné) 350,-/os./pobyt, do 18 let 320,/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze
strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK)
POKYNY: vážným zájemcům zašleme závaznou smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do
zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši nejméně 5.000,- Kč/osoba (lze i celou platbu).
Doplatek bude nezbytné uhradit po výzvě CK, pravděpodobně v časovém horizontu února –
března 2017. Poskytovatele služeb požadují v tomto případě finanční krytí služeb s dostatečným
časovým předstihem, než je jinak obvyklé.
Po připsání peněz na účet vám odešleme potvrzenou kopii cestovní smlouvy zpět na Vaši
adresu, toto stvrzuje zařazení do zájezdu, cca 2 měsíce před začátkem zašleme „Finální pokyny
k zájezdu“, ve kterém vám sdělíme veškeré náležitosti a detaily.
DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník - Kancionál, Hosana, Kantáte, velmi vítaná
kytara, příp. jiný hudební nástroj, růženec, fotoaparát, baterka, plavky, zcela orientační kapesné
ve výši alespoň 80 euro.
PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., Novoměstská 205, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, fax
494 377 654, mobil 602 441 670, e-mail: prodej@avetour.cz, www.avetour.cz , jsme připraveni
kdykoliv zodpovědět případné nejasnosti a dotazy - tel. i písemně, jedná se vyloženě o duchovní
zájezd církevního charakteru s bohatým duchovním obsahem, který bude doprovázet pan
kardinál Dominik Duka OP, naši biskupové a řada katolických kněží. AVE MARIA!

