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a P, Ji í Kuěera

Vág zv§ na poutní zájezd

BARCELONA - ANDORA
LuRDY

Doprava: LETECKY
Městeěko Lurdy se nachází v jižní Francii, v podhťr í Pyrenejí v departmentu
Hautes-Pyronéeg, Měgtečko se otalo nejslavnéjším poutntm místem díky
zjevením Panny Marie mladé Bernadeté oubirous, dce i ehudého mlyná e.
K prunímu zJevení došlo 1 1. 2, 18 B p ed jeskyní v Masgabielle
a v následuJících měsících se opakovalo 17 krá|. K t,ozhodujícímu zjevení
došlo 2 , 2. 1858, kdy Matka Boží ekla Bernadetě, aby se umyla v prameni
v jeskyni, Bernadeta v ak v jeskyni žádn pramen neviděla, p ece jen věak
odstranila rukama hlínu a pramen vytryskl, Pramen měl léčivou sílu a od těch
dob putuji roěně tiEíce poutník za Lurdskou Pannou Marií. Poselství Panny
Marie nás gtále motivují k posilnění naší víry, lásky k Bohu a k bližním.
Program je rozší en1 o prohlídku Baroelony a Andory,

Termín i 14. 10. - 18. 10. 2021

Cena| 14 700 Kč
P ihlasíe se na emat7; faust20í3@seznam.cz

(pot eba uvést Vaši adresu a tel. číslo)

Cena,,zahrnule:
Ěteó ou dopravu Vídeň - Barcelona - Vídeň, transfer na letiště .
Vala ská PolankaA/ídeňA/ala ská Polanka, 'l kus zavazadla do 10 kg
s rozměry 5S x 40 x 20cm, 1 malé p íruění zavazadla s rozměry 35 x
20 x 20cm.
4x hotelové ubytování se snídaní, 2x veče i, autobusovou dopravu
klimatizovan m autobusem podle programu, odbornóho pr vodce,
místního prťtvodce v BarcelonĚ, pojištění proti ůpadku
cena nezahrnuie:
komplexní ceEtovní poji tění (individuálně)

RámcovÝ program záiezdui
1. dgn: odjezd autobuEem z Valašské Polanky do Vídně s nárledni m
odletem do Barcelony, Po p íletu odjezd do Lurd p es Andoru, Nocleh
v Lurdech,
2. den: snídaně, program v Lurdech s častí na mši evaté. Prohlídka
města, návštěvou koupelí. Účast na euchari tickém procesí,
po skončení veče e v hotelu, Večer účast na proces[ se svícemi,
nocleh,
3. denl snídaně, prohlídka areálu bazilik (dolní- Rťržencová bazilika,
horní - Bazilika Neposkvrněného početí, podzernní - Bazilika Pia X").
K ížová cesta (vede za jeskyní, Horní bazilikou okolo vrchu - má
délku 1530 m, byla dokončena v roce 1912 a tvo íji sochy odlité z
kovu ve velikoeti cca dvou metrů). Účast na eucharistlckéni procesí,
po ukoněení veče E v hotelu, Večer úěast na procesl se Evícemi,
nocleh,
4. denl snídEně, dopoledne pokraěování programu v Lurdech,
Dopoledne v 11:00h odjezd do Barcelony, Ubytování a nocleh.
5. den: snídaně, prohlídka Barcelony - katedrála agrada Familia,
metropolitní katedrála sv, Eulalie, La Rambla, náměstí Catalunya,
náměetí Espanya, atd, Trangfer na letiště s následn m odletem do
Vídně, Po p íletu trangfer autobusem do Vala ské Polanky.

Prťrvodce si vyhrazujo změnu programu.

Cestavní agentura AWER 7'OUR s, r, o, v Záb ehu prodává v ,hradné poutní zájezdy
cestovní kancelá e AWERTQUR spol 8 r. o, v Bratislav{, která je pojištěna proti
úpadku u slovenské pojišťovny Unian a.s. v &ratislavě.


