AWERTRAVEL CK
905 01 SENICA
Hviezdoslavova 1469/61
tel.: 034/651 3896
tel./fax: 034/651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk
i-net: www.awertravel.sk

RÍM-ASSISI
Termín:

25.3. – 30.3.2019

Výnimočná cena: 200,- € (+ cestovné poistenie - 18,48,- Eur)
V cene je zahrnuté: doprava lux bus, 3 x ubytovanie s polpenziou, 2 x v Ríme v bungalovoch
/mobilných domčekoch/. V každom sú dve spálne: v jednej spálni je dvojlôžková izba s prístelkou a v ďalšej
sa nachádza manželská posteľ. Každá izba má vlastnú kúpeľňu. V areáli je nová wifi zóna, reštaurácia, bar,
pizzeria, dostupné autobusom a metrom, 1 x hotelové ubytovanie v Assisi, duchovný doprovod , sprievodca
V cene nie je zahrnuté: mestská taxa – platí sa na mieste, cestovné lístky na metro /1 lístok 100
min. – 1,50 €, celodenný 7 €, fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /16,-€, s potvrdením biskupského
úradu 8,- €/, vstupy.
Cestovné poistenie:
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí 6,48 €
- aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 % stornopoplatku stoji 12,- €/os.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !
PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU
1.deň: odchod z Bratislavy v poobedňajších hodinách. Jazda cez územie Rakúska a Talianska.
2.deň: ráno príchod do Ríma, návšteva Baziliky sv. Pavla za hradbami. Presun do centra, návšteva
Baziliky Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete.
Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. storočí. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila
a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako
liturgický jazyk. Večera, ubytovanie.
3.deň: po raňajkách presun do Vatikánu – všeobecná audiencia so Svätým Otcom na námestí sv.
Petra. Popoludní fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí, prípadne výstup na kupolu. Prehliadka Baziliky
sv. Petra, osobné modlitby pri hrobe sv. Jána Pavla II. Prehliadka najznámejších rímskych námestí a fontán
vrátane Fontany di Trevi. Večera, ubytovanie..
4.deň: po raňajkách pokračovanie v prehliadke Ríma Lateránska bazilika – prvé sídlo pápežov,
Sväté schody, ktoré dala priniesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. Neďaleko sa nachádza Bazilika sv.
Klementa. Antický Rím – Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia. Odchod
do Assisi, večera, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách náboženský program v Assisi. Návšteva kostola Santa Maria degli Angeli,
ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. Kaplnka Porciunkula, kde zomrel 3.10.1026 sv.
František. Presun do historického centra Assisi. Je to jedno z najznámejších pútnických miest v Taliansku,
zapísané na zozname UNESCO. Návšteva Baziliky sv. Františka, ktorá je vybudovaná nad hrobom svätca.
Kostol Santa Chiara, pod hlavným oltárom je otvorený hrob sv. Kláry. Kostol San Rufino, od ktorého možno
vystúpiť k pevnosti Rocca Maggiore.(Povinná 9 hodinová prestávka pred odchodom). Následne odchod
nočnou jazdou na Slovensko.
6.deň: príchod v ranných hodinách.

