================================================

TERMÍN: 17. - 23. 8. 2019
Program:

1. den: přistavení busu do Mysločovic v 5.45 hod. „točna „ 50 m od fary - naložení
zavazadel!! V 6.oo hod. mše sv. a po ní v 6.35 hod. hned odjezd.
Celodenní jízda jen s bezpečnostními a hygienickým přestávkami do Padovy. Nocleh
v hotelu.
2. den: Snídaně. Padova, mše sv. v bazilice sv. Antonína. Bazilika sv. Justiny. Odjezd.
Bologna – duomo sv. Petra, bazilika sv. Dominika s hrobem sv. Dominika.
La Verna - nocleh v bývalém klášteře, večeře.
3. den: snídaně. La Verna, zde sv. František obdržel stigmata – mše svatá, prohlídka.
Cesta do S.G.Rotondo, poutní místo, večeře a nocleh v hotelu.
4. den: snídaně. S. G. Rotondo – P. Pio, stará a nová bazilika, mše svatá, ostatky světce,
jehož tělo zůstalo neporušené. Rupnikovy mozaiky (2200 m2). Muzeum světce v klášteře.
Venkovní křížová cesta.
Monte Archangelo Michaelo – poutní místo. Večeře, nocleh v S. G. Rottondo.
5. den: snídaně. Pietrelcina – rodiště sv. kněze Pia, mše svatá, prohlídka – rodný dům, farní
kostel, kostel, kde byl světec pokřtěn, nový klášterní kostel s jeho relikvií.
Montecassino – prohlídka benediktýnského kláštera s hrobem sv. Benedikta a sv.
Scholastiky. Nocleh – hotel na severu Říma.
6. den: snídaně. Siena – 9ti hodinová prohlídka města: kostel dominikánů – ostatky
stigmatizované sv Kateřiny, mše svatá. Rodný dům světice. Duomo – katedrála (vstupné).
Noční návrat do vlasti jen s bezpečnostními a hygienickými přestávkami.
7. den: Kolem 13. hodiny příjezd do Mysločovic

CENA: 9100Kč
Cena zahrnuje dopravu luxusním autokarem s klimatizací, WC, videem, 5x nocleh ve 3* a
4* hotelích se snídaněmi v 2lůžkových pokojích, 3x večeře, vjezdy našeho autobusu do
měst, pojištění léčebných výloh, pojištění na storno zájezdu, pojištění proti úpadku CK,
garanční fond, průvodce, doprovod kněze.
S sebou doporučené kapesné (60 eur) a vstupy 10 eur, pobytové taxy na hotelích cca 15 eur,
pohodlné oblečení a obuv pro chození po městě, také polštářek a deku pro noční jízdu,
kancionál, deštník, fotoaparát, v autobuse možnost občerstvení. Denně mše svatá.
Změna programu vyhrazena!
“Na cestu s námi vyjdi Pane…“
Mgr. Jindřich Miklas 796 01 Prostějov, Pešinova 21, tel/fax: 582 338 411, mob.: 733 420 420
Cestovní kancelář
E-mail: miklastour@miklastour.cz, www.miklastour.cz

