Řím – Vatikán

Farní pouť farností Bílovice a Březolupy

Termín: 7. – 11. 12. 2019

Cena: cca 11 000 Kč

Kód: 07129

Program:
Sobota 7. prosince: odlet z Vídně d Říma (do Vídně na letiště bude objednán hromadný autobus
z Bílovic); z římského letiště Fiumicino buď objednaným autobusem přímo na Velehrad, nebo
veřejnou linkou na nádraží Termini, pak busem 64 na Velehrad; ubytování v českém poutním
domě Velehrad; večerní procházka - náměstí sv. Petra.
Neděle 8. prosince: Mše svatá v kapli na Velehradě / u oltáře sv. Václava u sv. Petra. Snídaně.
Papežská bazilika sv. Petra, interiér, katakomby, kopule (vstupné). Polední Anděl Páně
s papežem Františkem. Pěšky středem Říma – Andělský hrad, Andělský most, nám. Navona, sv.
Anežka, italský senát, Pantheon, italský parlament, nám. Colona, Fontána di Trevi, nám. Venezia,
národní památník Victora Emmanuela krále. Návrat veřejnou dopravou na Velehrad.
Pondělí 9. prosince: Mše svatá u oltáře sv. Václava v bazilice sv. Petra. Snídaně (nebo snídaně
a mše sv. u sv. Pavla za hradbami). Papežské baziliky sv. Pavel za hradbami a S. Maria
Moggiore. Bazilika sv. Praxedy. Zátibeří – Santa Maria in Trastevere, sv. Cecílie, procházka
starými římskými uličkami. Opět veřejnou dopravou na Velehrad. Nocleh.
Úterý 10. prosince: Snídaně. Kalistovy katakomby, prohlídka (vstupné), mše svatá. Kostelík Quo
Vadis. Laterán, papežská bazilika. Svaté schody, sv. Kliment s hrobem sv. Cyrila, s. Pietro in
vincoli, Micheangelův Mojžíš, Koloseum zvenku, pěšky na Aventin - sv. Sabina, sv. Anselm.
Veřejnou dopravou na Velehrad.
Středa 11. prosince: Mše svatá na Velehradě. Snídaně. Sbalení zavazadel. Volno - nákupy
suvenýrů na Pio Borgo, rozloučení se sv. Petrem (v případě pozdějšího letu Vatikánská muzea vstupné). Odjezd na letiště, návrat do Vídně. Přistaveným autobusem do Bílovic.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Vídeň – Řím, 4x ubytování v českém poutním domě Velehrad v Římě se
snídaní, doprava z/na letiště na Velehrad, pojištění léčebných výloh a pojištění na storno zájezdu, pojištění
proti úpadku CK, doprovod průvodce
Cena nezahrnuje: Večeře na ubytování lze objednat za 15 eur/jedna večeře, pobytová taxa městu Římu
3,5 eur/noc, lístek na veřejnou dopravu 1.5 eur, pernamentka na 72 hodin stojí 18 eur, vstupné a kapesné
50 eur (plus Vatikánská muzea 12 eur se slevou).
Poznámka: S sebou pohodlné oblečení a obuv pro chození po městě, sukně pod kolena, v kostelích nutné
mít zahalená ramena, hygienické potřeby, léky, deštník, fotoaparát, kancionál, batůžek na záda, bude
možnost si koupit pizzu v rychlém občerstvení, v příručním zavazadle na palubě nesmí být tekutiny, ani
ostré kovové předměty.
Farní pouť s doprovodem kněze – P. Pavel Macura, 00420 732 148 546; MOBIL na průvodce: 00420 736
631 736 - Jindřich Miklas

Změna programu vyhrazena!
"Na cestu s námi vyjdi, Pane..."
___________________________________________________________________
Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov, tel. 733
420 420, www.miklastour.cz a P. Pavel Macura, tel. 732 148 546

