Fátima naše naděje! Stoleté výročí.
Pro velký zájem o poutě do Fátimy v letošním jubilejním roce přidáváme
ještě jeden termín v doznění největšího říjnového fatimského svátku v čase
klidu a pokoje.

Lourdes – Fátima – Montserrat
Termín: 12.10. -21.10.2017
Program pouti: Bude přesně v souladu s pořádanými poutěmi letošního jubilejního roku doprovází jej
Ing. Marta Vondráčková majitelka CK VOMA. Rovněž kněžský doprovod je zajištěn.
1.den: Odjezd z Třebíče, Brna, Jihlavy, Prahy, Plzně v poledních a odpoledních hodinách. Tranzit do Francie.
2.den: Příjezd do poutního místa Lourdes odpoledne. Ubytování. Prohlídka poutního areálu ve spojitosti
s duchovním odkazem sv. Bernadety a mše svatá. Večeře. Večerní Ave Maria s rozžatými svícemi. Nocleh.
3.den: Snídaně. Poutní mše svatá. Křížová cesta. Individuální volno v Lourdes na vlastní meditaci,
koupele….Tranzit do Portugalska.
4.den: V neděli ráno příjezd do portugalské Fatimy. Mezinárodní
motlitba sv. růžence v kapli Zjevení a následná koncelebrovaná mše
svatá s P. Marií v průvodu před nově překrásně upravenou hlavní
bazilikou. Ukončení mše svaté přenesením sochy P. Marie ke kapli
Zjevení a rozloučení s ní máváním bílých kapesníčků. Prohlídka
poutního areálu. Ubytování v hotelu. Ave Maria s rozžatými svícemi.
Nocleh.
5. den: Snídaně. Následuje křížová cesta na Aljustrel. Prohlídka
rodných domků fátimských dětí. Modlitba ve farním kostele, kde byly
děti pokřtěny se zastavením na místním hřbitově, kde byly původně uloženy. Volno pro vlastní meditaci. Mše svatá
v růžencové bazilice u současných hrobů pasáčků. Následuje večerní modlitba růžence se svícemi. Nocleh.
6. den: Mše svatá v kapli zjevení. Snídaně. Výlet k Atlantickému oceánu Batalha Alcobaca, Nazare ( baziliky,
portugalské dějiny, příroda a malebná místa spojená s oceánem). Večerní Ave Maria. Nocleh.
7. den: Snídaně. Mše svatá a volno pro vlastní dokončení pobytu a rozloučení se s Fatimou. Tranzit do Španělska.
Večer občerstvení - ohřívané párky.
8.den: Španělský klášter Montserrat – mše svatá v kapli u Černé Madony. Přejezd do Lloret de Mar k moři.
Ubytování. Odpoledne pobyt u moře. Večeře ( švédské stolování) a nocleh.
9. den: Snídaně – švédské stolování. Pobyt u moře. Odpoledne z Lloret de Mar odjezd do ČR.
10.den : Příjezd domů v odpoledních hodinách.

Původní cena: 13 650 Kč

Nejvýhodnější možná cena: 12 490 Kč
Cena obsahuje: autobusovou dopravu, 5x ubytování, 5x snídani, 2x večeře + 1x ohřívané párky, kněžský a
průvodcovský doprovod, pojištění na úpadek CK a komplexní pojištění léčebných výloh.
Cena neobsahuje: příplatek za 3 večeře ve Fatimě – 950 Kč.
-------------------------------------závazná přihláška Francie, Portugalsko, Španělsko 12.10. -21.10.2017-------Příjmení………………………………………………………………………………………Jméno………………………………………………………….
Bydliště…………………………………………………………………………PSČ…………………………..ubytovat s…………………………………….
Rodné číslo………………………………………..Telefon…………………………………Večeře: Ano/Ne……..Podpis………………………………….
Cestovní kancelář VOMA, Třebíč, Havlíčkovo nábřeží 1,tel. 568 821 115 ckvoma@ckvoma.cz.

