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Pútnický zájazd Jubilejný rok Milosrdenstva  

 

15.4-21.04.2016 
6 dní/4 noci 

 

 

Miesto: Taliansko, Rím  
Navrhovaný termín: 15.-21.04.2016 
Doprava:  autobusová doprava  
 

NÁVRH PROGRAMU: 
 

Piatok 
15.04.2016 
Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách 
Nočný transfer cez Rakúsko a Taliansko do Ríma 
 
Sobota 
16.04.2016 
Magenta – Po stopách sv. Gianny (Santa Gianna Beretta Molla). Sanktuárium Sv. Gianny a miesta, ktoré sa 
viažu k jej životu. 
Nocľah v okolí mestečka Magenta 
 
Nedeľa  
17.04.2016 
Ráno check out v hoteli 
Presun do Ríma 
Sv. Pavol za hradbami so sv. bránou. 
Svätá omša – výber času a miesta na základe disponibility 
Ubytovanie a nocľah 
 
Pondelok 
18.04.2016 
Piazza del Popolo – vstup cez pútnickú bránu Porta Flaminia – presun tradičnou pútnickou cestou 
k bazilike sv. Petra (via dei Coronari, zástavka v kostole San Salvatore in Lauro – jeden z troch kostolov 
ustanovených ako miesto modlitby pre pútnikov pred prechodom svätou bránou baziliky sv. Petra) 
Anjelsky most a Anjelsky hrad (externe) 
Bazilika sv. Petra – prechod svätou bránou 
Návšteva baziliky sv. Petra 
Voľný program  
Svätá omša – výber času a miesta na základe disponibility 
Presuny v rámci mesta MHD 
Nocľah 
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Utorok  
19.04.2016 
Bazilika Panny Marie Snežnej so sv. bránou-  Bazilika sv. Petra v okovách / socha Mojžiša -  Koloseum 
a Rímske fóra (externe) 
Prestávka na obed 
Piazza Venezia – Kapitol – Fontána di Trevi – Španielske schody 
Svätá omša – výber času a miesta na základe disponibility 
Presun MHD do hotela  
 
Streda 
20.04.2016 
Účasť na generálnej audiencii na námestí sv. Petra spojenej s pápežským požehnaním 
Bazilika sv. Jana v Lateráne – prechod svätou bránou – Sv. Schody – Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. 
Cyrila s fakultatívnou možnosťou návštevy dolnej baziliky 
Svätá omša – výber času a miesta na základe disponibility 
Presuny v rámci mesta metrom:   
Nočný transfer na Slovensko 
 
Štvrtok 
21.04.2016 
Príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách 

 
Cena na osobu:    

 
195,00 € / na osobu v dvojlôžkovej izbe  

255,00 € / na osobu v jednolôžkovej izbe 
 

Min. počet účastníkov: 49 
Služby obsiahnuté v cene pobytu:  

1. Ubytovanie v Ríme 3 noci v  3***hviezdičkovom hoteli, 2/3/4 - lôžkových izbách s kúpeľňou 
a raňajkami 

2. Ubytovanie v okolí Magenty 1 noc v  3***hviezdičkovom hoteli, 2/3/4 - lôžkových izbách s kúpeľňou 
a raňajkami 

3. Asistencia a sprievodcovské služby v Ríme podľa programu (17.-20.04.2016) 
4. Audiosystém počas sprievodcovských služieb v Ríme 
5.  Rezervácia termínu prehliadky múzeí a pamätihodností (tam, kde je to potrebné) 
6.    Poistenie CK proti úpadku 
 

 
Služby nezahrnuté v cene pobytu: 
 -    autobusová doprava: 90,- EUR  
 -    mestská daň: 4,00€/osoba/noc 
 -    Vstupné na pamiatky, ktoré nie sú uvedené v službách zahrnutých v cene zájazdu 
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-    Extra osobné výdaje 
-    obedy a večere 
-    Komplexné cestovné poistenie cca 1,80€/deň 
-    Lístky na MHD – cca 9 ks, cena 1,50€/1 lístok 
 

Ceny vstupeniek do múzeí a pamätihodností: 
Kupola na bazilike sv. Petra – 5,00 /7,00 eur (bez výťahu/s výťahom) 
Podzemie baziliky sv. Klementa – 10,00 eur, deti a študenti – 5 eur 
Zmena programu vyhradená 
 
Platobné podmienky: 
Pri podvedený objednávky je potrebná uhradiť 30%  zálohu  
úhrada doplatku 30 dni pred príchodom skupiny 

Storno podmienky: 
Anulácia celková alebo parciálna do 60 dni pred príchodom skupiny - penalita vo výške 10% z celkovej 
ceny objednávky 
Od 59-ho až do 30-ho dna pred príchodom skupiny - penalita 20% z celkovej ceny objednávky,  
Od 29-ho až do 15-ho dna pred príchodom skupiny - penalita 50%  z celkovej ceny objednávky 

Od 14-ho až do 7-ho dna pred príchodom skupiny - penalita 80%  z celkovej ceny objednávky 

Od 6-ho až do 0-ho dna pred príchodom skupiny - penalita 100%  z celkovej ceny objednávky 
 


