
PÚTNICKÉ  TALIANSKO 
 06.11. 2016 nedeľa – 13.11. 2016 nedeľa  

Predbežný program.  
 

1. deň, nedeľa 
odchod cca o 11:00 hod. z miesta určenia do Ríma (1500 km), nočná jazda. 

2. deň, pondelok  
príchod do Ríma v ranných hodinách. Presun prostriedkami k Bazilike svätého Pavla za hradbami, ktorá je jednou z patriarchálnych 

bazilík a taktiež  je exteritoriálnou súčasťou štátu Vatikán. Baziliku sv. Pavla za hradbami  dal postaviť cisár Konštantín I. Veľký. Cisár 

ktorý v roku 313 Milánskym ediktom prvýkrát povolil kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo. Cisár, ktorý tesne pred smrťou prijal 

krst. Interiér kostola v ktorom sa nachádzajú relikvie Svätého Pavla je známy aj tým, že nad stĺpmi, ktoré oddeľujú jednotlivé lode sa 

nachádzajú medailóny s portrétmi pápežov. Svätá omša o cca 11:00. Presun k hotelu. Ubytovanie. Oddych. Podvečer dobrovoľný 

program v centre mesta /napríklad prehliadka Bazilika sv. Klementa/. Individuálny program. Nocľah 1. 

3. deň, utorok  
Raňajky na hoteli alebo raňajky v balíčku (podľa potvrdeného času sv. omše v Bazilike sv. Petra). Prehliadka Vatikánskych záhrad, 
Vatikánskych múzeí a Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, kupola, pápežské hrobky, hrob blahoslaveného Jána Pavla II., Vatikánske 
námestie. Pre záujemcov pokračovanie pešej prehliadky Ríma po trase Anjelský hrad, Piazza Navona, Panteón, Fontana di Trevi, 
Piazza di Spagna  (Španielske schody) . Nocľah 2.  

4. deň, streda  
Raňajky. Bazilika sv. kríža v Jeruzaleme, Sväté schody, Lateránska bazilika, peší presun po Via Merulana k Bazilike Panny Márie 

Väčšej (Basilica Santa Maria Maggiore), svätá omša. Pešia prechádzku ku Koloseu, po ulici Via dei Fori Imperiali na Kapitol a pred 

Oltár Vlasti. Presun do hotela. Nocľah 3. 

5. deň, štvrtok  
Raňajky. Presun do San Giovanni Rotondo (cca 400 km), miesta kde pôsobil františkánsky mních Padre Pio, ktorý bol v roku 2002 

svätorečený. Tento taliansky svätec je známy pre svoje stigmy, pomocou ktorých zázračné vyliečil mnoho ľudí od rôznych chorôb. 

Prehliadka miest spojených so životom Otca Pia a jeho hrobky. Svätá omša. Nocľah 4. 

6. deň, piatok 
Raňajky. Odchod do Monte San Angelo (cca 25 km), miesta kde sa v 5. storočí zjavil archanjel Michal ktorý ukázal jaskyňu v hore 

a tlmočil boží príkaz, aby sa jaskyňa premenila na kresťanský  chrám. Táto svätyňa (Santuario di San Michele Archangelo) sa stala 

najvýznamnejšou pamiatkou mesta. Táto jaskyňa dnes stále slúži ako kaplnka, v jej vnútri sa nachádzajú pozoruhodné zvyšky 

freskovej výzdoby  a biskupského stolca z 11. storočia. V roku 1987 toto miesto navštívil aj Ján Pavol II. Svätá omša. Individuálny 

program. Možnosť kúpania v mori, v závislosti od počasia. Návrat do San Giovanni Rotondo. Nocľah 5.  

7. deň, sobota 
Raňajky. Presun do mesta Lanciano (156 km). Lanciano je miesto známeho eucharistického zázraku, miesto kde sa v roku 750 pri 

svätej liturgii hostia premenila na kúsok Božieho Tela a víno na pár hrudiek krvi. Prehliadka a po nej 9-hodinová prestávka. Nočná 

jazda smerom na Slovenskom 

8. deň, nedeľa 
Príchod do Vranova v popoludňajších hodinách.   

CENA:  430 EUR 
V cene je zarátané:  
� autobusová doprava,   
� sprievodca CK Prima, 
� zľavnené vstupné do Vatik. záhrad a múzeí pre pútnikov (s potvrdenám ABÚ Košice),  
� miestny sprievodca v SK jazyku vo Vatikánskych záhradach, múzeach (spolu 3 hodiny), 
� miestny sprievodca v SK jazyku v Bazilike sv. Petra (max. 1 hodina), 
� rezervačný poplatok za vstup skupiny do Baziliky sv.Petra,   
� miestny sprievodca v SK jazyku v San Giovanni Rotondo (max. 2 hodiny),  
� rádiosystém na 6 dní, 
� 5 x hotelové ubytovanie,    
� 5 x raňajky,  
� 2 x večere v San Giovanni Rotondo, 
� komplexné cestovné poistenie,  
� miestne taxy. 
 

V cene nie sú zarátané vstupy do historických pamätihodností, jazda metrom v Ríme. 
 
Služby pre Vašu farnosť zabezpečuje:  
Cestovná kancelária Prima, Námestie slobody 969, 093 01 Vranov n. T.  
Tel.: 057/4431130, 0905443321, e-mail: bacik@ckprima.sk         Informácie a rezervácie u Vášho kňaza.  


