Mariánská poutní cesta –Montichiari v Itálii, La Salette, Lurdy ve
Francii doplněná o poznání pyrenejského masivu v oblasti Lurd.
Speciálně vytvořený program pro poutníky z oblasti a okolí Vlčnova
doprovázený knězem, oblastní centrum Fatimského apoštolátu a Martou
Vondráčkovou.
Termín:

09. 06. – 16. 06. 2019 (od neděle do neděle)

PROGRAM POUTĚ:
1. den: Odjezd z Vlčnova a okolí v odpoledních hodinách. Tranzit přes Rakousko do Itálie.
2. den. Ráno příjezd do mariánského poutního místa Montichiari, kde uskutečníme mši svatou.
V odpoledních hodinách se ubytujeme v hotelu v oblasti Milano – Turino.
3. den: Snídaně. Dopoledne dokončíme cestu přes Alpy do poutního místa La Salette. Mše svatá
v tomto významném mariánském poutním místě, kde se zjevila P. Maria v roce 1846. Křížová cesta.
Ubytování v místním klášteře hotelového typu a večerní modlitba růžence s rozžatými svícemi.
Nocleh. Na tento den si rovněž poutníci obstarávají jídlo sami (možno si dokoupit večeři v místní
restauraci za cca 8 EURO).
4. den: Snídaně. Cesta Francií do Lourdes. V pozdních odpoledních hodinách ubytování v hotelu na
tři noci. Večeře. Večerní Ave Maria s rozžatými svícemi. Nocleh.
5. den: Snídaně. Lourdes -mše svatá a křížová cesta. Prohlídka Lourdes ve spojitosti se svatou
Bernadetou. Možnost koupele v ozdravném prameni. Nocleh v hotelu s večeří, večerní Ave Maria.
6. den:. Ráno mše svatá v kapli Zjevení. Po snídani se vydáme na výlet do okouzlující přírody
Pyrenejí. Navštívíme horské středisko Gavarnie a pohodlnou procházkou vyjdeme vstříc místnímu
ledovci, ze kterého padají vodopády. Dále pojedeme po stopách Tour de France se zastávkou na
vysokohorském průsmyku Col du Tourmalet. Den ukončíme výletem lanovkou na pyrenejskou
observatoř Pic du Midi de Bigorre ( 2872 m.), ze které je kruhový rozhled na celé pohoří.(
předpokládaná cena za lanovku, která není součástí ceny je 30 EURO). Nocleh v Lourdes s večeří,
večerní Ave Maria.
7. den: Snídaně. Mše svatá a celý den pobyt v Lurdech pro vlastní meditaci a podobně. Pouť
zakončíme v pozdních večerních hodinách po eucharistickém průvodu, po kterém zahájíme tranzit
přes Francii a Německo do ČR.
8. den: Příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách.

Cena: 9 550,- Kč
Cena obsahuje: autobusovou dopravu, 5x ubytování, 5x snídaně, 3x
večeře, průvodce, kněžský doprovod, komplexní pojištění.
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