
 
 

 

 

 

 

 

 

La Salette- Lurdy -  Santiago de Compostela – Fatima - Lisabon - 
Barcelona- Monaco 

 
Viete, že: 
- v Lisabone socha Krista Kráľa kópia z Rio de Janeira je druhým najdôležitejším                 
pútnickým miestom Portugalska? 
- Gabo da Roca neďaleko Lisabonu je najzápadnejším bodom Európy? 

  

 
Program: 
1.deň : 
Odchod zo Slovenska.  Nočný prejazd cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.  
2.deň : 
Príchod  do La Salette. V samote ohurujúcej nádhery alpských štítov v nadmorskej výške 
1770m na mieste zjavenia P. Márie stojí bazilika a kláštor Saletýnov, miesto obrátenia 
mnohých aj francúzskych intelektuálov. Celodenný program, nocľah. 
3.deň : 
Ráno odchod  na Azúrové pobrežie. Prehliadka historického, najfilmovanejšieho  mestečka 
a hradu Carcassone. Cesta  do Lúrd. Ružencová sviečková procesia. Nocľah.  
4.deň : 
Prehliadka baziliky Nepoškvrnenej Panny Márie, Ružencovej baziliky, podzemnej Baziliky 
Pia X. a miesta zjavenia – Massabielskej jaskyne, prejdeme po stopách sv. Bernadety, 
krížová cesta. Eucharistická procesia. Nočný prejazd v autobuse do Santiaga de 
Compostela.  
5.deň : 
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. 
6.deň :  
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 

Organizuje sa púť do Fatimy v termíne od  
02.10.2017 do 12.10.2017 

 

 

 

 
 

  

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Santu%C3%A1rio_de_F%C3%A1tima.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Notre-Dame_de_la_Salette.jpg


Kráľa, ktorá je kópiou sochy Krista Kráľa z Brazílie. Návšteva štvrti Belém so slávnou vežou 
a s kláštorom Sv. Hieronyma. 
 
7.deň : 
Vo Fatime navštívime omilostené miesto zjavenia Panny Márie a 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 na Montserrat.  
8.deň : 
Montserrat je miesto medzi nebom a zemou, kde patrónka Katalánska, montserratská  
Matka Božia. Tu sa BernalBoil v roku 1493 pripojil ku Krištofovi Kolumbovi na jeho 
objaviteľskej ceste do Ameriky. Tu sv. Ignác z Loyoli zanechal na oltári svoju zbraň a 
rozhodol stať Kristovým vojakom. 
9.deň : 
Prehliadka Marseille s jeho pamiatkami, najmä s BasiliqueNotreDame de la Garde - 
Byzantská bazilika stojaca na najvyššom kopci mesta La Garde (162 m n. m.)  
10. deň : 
Prehliadka Monaka a relax pri mori.Večer odchod domov. 
11. deň : 
Príchod domov.  
 
Termín:2017 
 
Cena : 497,30 € 
ZĽAVA:  100 €,                     Po zľave:397,30 €     
 
(doprava, sprievodca, kňaz, 6 x nocľah, 5 x raňajky) 
Možnosť priobjednať na mieste obedy a večere – 7 € 
 
Ubytovanie:  
3 x motel  2,3,4 posteľové izby    
1 x v Lurdoch – 1,2,3 posteľové izby  v pútnickom dome 
2 x v Fatima –1, 2, 3  posteľové izby v hoteliCasaPrazeres 
 V prípade záujmu: dvojposteľová izba príplatok na osobu na celý pobyt 16 €, jednopostelová 32 € 
 
Povinné príplatky:  
Komplexné cestovné poistenie: 18,70 € -  poisťovňa UNION  (1,70 na os/deň) 
- úhrada storno poplatku v prípade zrušenia zájazdu z vážnych príčin,  
- hospitalizácia a prvá pomoc v zahraničí,  
- strata batožiny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: farnosť Zákamenné alebo na t.č. 0905 852 380, 0910 944 802 

http://www.magazin.nomad.sk/index.php/cestovanie/spanielsko/783-montserrat-miesto-medzi-nebom-a-zemou
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