Cestovní kancelář AVETOUR s.r.o.
VARIANTA B
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 Panny Marie

Francie - Portugalsko - Španělsko
Nice - Lurdy –

Fatima - Montserrat

6.9 – 16. 9. 2017

cena 13.500,ODJEZD: 6.9. pravděpodobně po trase, Svitavy, Česká Třebová, Hradec-Králové, Praha, České
Budějovice
Přesná místa a časy nástupů sdělíme cca 2 měsíce před odjezdem ve „Finálních pokynech a
informacích k zájezdu“
NÁVRAT: 16.9. v poledních/odpoledních hodinách
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: celkem zajištěno 5x, z toho 1x v Lurdech s polopenzí, 3x ve Fatimě s polopenzí a
1x se snídani při návratu ve Španělsku.
Pohodlný a útulný hotel ve Fatimě Virgem Maria www.hotel-virgem-maria.pt pouze 250 metrů od
Baziliky
CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, veškeré poplatky, 5x ubytování, výše uvedené
stravování, zdravotní pojištění do zahraničí, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění proti
úpadku dle zákona č.159/1999 Sb.
CENA NEZAHRNUJE: připojištění proti stornu (nepovinné) 600,-/os./pobyt, do 18 let 530,/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)
PŘEPRAVA: se realizuje dálkovým, pohodlným klimatizovaným autobusem, který je vybaven
standardním občerstvením - nápoje teplé i studené, teplé párky, polévky, aj., všechno
pochopitelně za Kč v běžných cenových relacích, během jízdy duchovní program z CD
přehrávače, modlitby apod..
POKYNY: vážným zájemcům zašleme závaznou smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do
zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 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 100 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, ale i poznávacím obsahem, který bude
doprovázet několik katolických kněží - každodenní mše svatá. AVE MARIA!

Denní program 6.9. – 16.9. 2017
6.9. středa - odjezd z České republiky nočním tranzitem přes Rakousko, Itálii do Francie
7.9. čtvrtek - prohlídka Nice (8 hod. bezpečnostní přestávka), mše svatá v některém z tamních
kostelů, možné koupání v moři, osobní volno, noční tranzit do Lurd
8.9. pátek - ranní příjezd do světoznámého poutního místa - Lurdy, mše svatá a celodenní
prohlídka - Křížová cesta, jeskyně Zjevení Panny Marie, rodný domek Bernadetty, ubytování v
hotelu, Eucharistický průvod aj., večeře, večerní průvod se svíčkami
9.9. sobota - snídaně, mše svatá, v boční kapli Baziliky, nebo s dalšími skupinami u jeskyně
Zjevení, koupání ve speciálních bazénech s Lurdskou vodou a pokračování v duchovním programu,
poté i osobní volno k nákupu drobných suvenýrů, individuální večeře, růženec, průvod se svíčkami,
poté přejezd do Portugalska
10.9. neděle – ráno - dopoledne příjezd do Fatimy, modlitba svatého růžence, slavnostní nedělní
mše svatá, nesení sochy Panny Marie v průvodu před hlavní zrestaurovanou bazilikou, odpoledne
prohlídka poutního areálu Cova da Iria, poté ubytování v kvalitním hotelu Virgem Maria, nedaleko
Baziliky, večeře, posléze ještě večerní Ave Maria se zapálenými svícemi
11.9. pondělí - výjezd do Batalhy – překrásný dominikánský klášter s kostelem Panny Marie
Vítězné, Alcobaca – starobylé městečko ležící na soutoku řek Alcoa a Baca s kostelem Panny
Marie postavený cisterciáky již v r. 1178, Nazaré přímořské letovisko u Atlantického oceánu pod
skalním útesem, tehdejší vesnice dostala jméno podle sochy Panny Marie, kterou podle pověsti
přivezl mnich ve 4. století z Nazaretu, z Nazaré vyplouval slavný mořeplavec Vasco da Gama ke
svým objevným cestám, možnost kratšího vykoupání v Atlantiku, večeře a nocleh v hotelu Virgem
Maria, klasický večerní program
12.9. úterý a 13.9. středa – společný národní program 12. a 13. 9. 2017 (viz. úvodní informace)

14.9. čtvrtek - Montserrat – jedinečný benediktínský poutní klášter, položený vysoko mezi
skalami, kde působil i zakladatel jezuitů sv. Ignác z Lyoly, mše svatá, osobní volno, přejezd nad
Barcelonu, ubytování pravděpodobně mezi městy Girona a Figueres, případně na pobřeží Costa
Brava, individuální večeře
15.9.pátek – snídaně, transfer přes Francií do České republiky
16.9. sobota – přibližně v poledních hodinách příjezd do České republiky
(zveme k připojení se k národnímu programu putování sochy Panny Marie z Cova d´Iria
v katedrálách a na poutních místech ČR-více informací www.fatima2017.cz )

