
AWER TOUR s. r. o. 
Farní 1, Zábřeh, 789 01, mobil: 731 626 506, tel / fax: 583 418 297 

e-mail: info@awertour.cz, www.awertour.cz 
 

 

ve spolupráci s P. Jiřím Kučerou 
 

vás zve na poutní zájezd za výjimečnou cenu: 
 

LURDY 

BARCELONA - ANDORA 
 

Městečko Lurdy se nachází v jižní Francii, v podhůří Pyrenejí v departmentu Hautes-Pyrenées. 
Městečko se stalo nejslavnějším poutním místem díky zjevením Panny Marie mladé Bernadetě 
Soubirous, dceři chudého mlynáře. K prvnímu zjevení došlo 11. 2. 1858 před jeskyní v Massabielle a 
v následujících měsících se opakovalo 17 krát. K rozhodujícímu zjevení došlo 25. 2. 1858, kdy Matka 
Boží řekla Bernadetě, aby se umyla v prameni v jeskyni. Bernadeta však v jeskyni žádný pramen 
neviděla, přece jen však odstranila rukama hlínu a pramen vytryskl. Pramen měl léčivou sílu a od těch 
dob putují ročně tisíce poutníků za Lurdskou Pannou Marií. Poselství Panny Marie nás stále motivují 
k posilnění naší víry, lásky k Bohu a k bližním.  
 

Termín:  11. 10. – 15. 10. 2022 
 

Cena:  17 200 Kč   
 

Doprava: letecky 
Průvodce: P. RNDr. ThLic. Jiří Kučera, MA, PhD 
 

 

Cena zahrnuje: 
- leteckou dopravu Vídeň – Barcelona - Vídeň  
- transfer na letiště - Valašská Polanka/Vídeň/Valašská Polanka (doprava je zabezpečena od 40 osob) 
- 1 kus zavazadla do 10 kg, 1 malé příruční zavazadlo s rozměry 40 x 30 x 20cm  
- 4x hotelové ubytování se snídaní, 2x večeři 
- autobusovou dopravu klimatizovaným autobusem podle programu  
- odborného průvodce  
- místního průvodce v Barceloně  
- pojištění proti úpadku 
 

Cena nezahrnuje:   
- cestovní pojištění (nutné sjednat si individuálně), musí zahrnovat léčebné výlohy spojené 
  s onemocněním Covid-19, doporučujeme pojistit si i storno zájezdu pro případ onemocnění před  
  nástupem na zájezd 
- příplatek za jednolůžkový pokoj 3 200 Kč 
- vstupy do památek, vstupné do katedrály Sagrada Familia cca 27 Euro (nutné objednat předem, 
  nejpozději do 11.9.2022, platba na místě) 
 

Upozorňujeme: 
Vstup do Španělska a Francie se řídí aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními, které jsou 
zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR: https://www.mzv.cz/, Rozcestník 
Upozorňujeme, že výše uvedená cena se může změnit s ohledem na vývoj ceny pohonných hmot. 

http://www.awertour.cz/
https://www.mzv.cz/


 
 
 

Přihlaste se na email: faust2013@seznam.cz (je potřeba uvést Vaši adresu, 
e-mail a tel. číslo). Následně Vám bude zaslána z CA AWER TOUR smlouva. 
 

 
 

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDU: 
 
 
1. den: odjezd autobusem z Valašské Polanky do Vídně s následným odletem do Barcelony. Po příletu 
odjezd do Lurd přes Andoru. Nocleh v Lurdech. 
 
2. den: snídaně, program v Lurdech s účastí na mši svaté. Prohlídka města, návštěvou koupelí. Účast 
na eucharistickém procesí, po skončení večeře v hotelu. Večer účast na procesí se svícemi, nocleh. 
 
3. den: snídaně, prohlídka areálu bazilik (dolní – Růžencová bazilika, horní – Bazilika Neposkvrněného 
početí, podzemní - Bazilika Pia X.). Křížová cesta (vede za jeskyní, Horní bazilikou okolo vrchu – má 
délku 1530 m, byla dokončena v roce 1912 a tvoří ji sochy odlité z kovu ve velikosti cca dvou metrů). 
Účast na eucharistickém procesí, po ukončení večeře v hotelu. Večer účast na procesí se svícemi, 
nocleh. 
 
4. den: snídaně, dopoledne pokračování programu v Lurdech. Dopoledne v 11:00h odjezd do 
Barcelony. Ubytování a nocleh.  
 

5. den:  snídaně, prohlídka Barcelony – katedrála Sagrada Familia, metropolitní katedrála sv. Eulalie, 

La Rambla, náměstí Catalunya, náměstí Espanya, atd. Transfer na letiště s následným odletem do 
Vídně. Po příletu transfer autobusem do Valašské Polanky. 
 
 

 
 
 
 

Průvodce si vyhrazuje změnu programu. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu prodává výhradně poutní zájezdy cestovní kanceláře 
AWERTOUR spol. s r. o. v Bratislavě, která je pojištěna proti úpadku u slovenské pojišťovny  

Union a.s. v Bratislavě. 

mailto:faust2013@seznam.cz

