
AWERTOUR  
    cestovná kancelária  

 

Farnosť Rabča Vás pozýva na pútnický zájazd 
 

LURDY – FATIMA 
 

Nice-Avignon- Barcelona- Montserrat- Zaragoza-
Fatima-Batalha- Alcobaca- Nazaré- Santiago de 

Compostela- Lurdy-Bibione 
 
Sprievodca: PaedDr. Michal Pitoniak, kňaz. 
 

Okrem najznámejších pútnických miest Európy - Lúrd, Fatimy a Montserratu program zájazdu 
je rozšírený o návštevu Zaragozy, S.D.Compostella. Každý rok prichádza vyše päť miliónov 
pútnikov do francúzskych Lúrd, aby sa modlili k Panne Márii v Massabielskej jaskyni. Mnohí  
z nich sú chorí a mnoho z nich sa tu uzdraví. Vyvrcholením programu je návšteva 
portugalskej Fatimy, ktorá sa dostala do povedomia po mariánskych zjaveniach v roku 1917. 
Posolstvá sú aktuálne dodnes. 

 

Termín:   20.7. – 1.8.2023 
 

Cena: 870,- Euro 
 

V cene je zarátané: autobusová doprava, 5x hotelové ubytovanie s polpenziou, 
3x hotelové ubytovanie s raňajkami /Nice, Barcelona, Barcelona/, sprievodca 
zájazdu, kňaz, poistenie CK voči úpadku. 

V cene nie je zarátané :  

- komplexné cestovné poistenie Uniqa 3,60 Euro/1 deň 

- vstupy 

Bratislava, Trnavská 50, 

tel/fax:02/524 92922,  

e-mail:ck@awertour.sk 

www.awertour.sk 



 
 

Rámcový program púte do Fatimy a Lurd: 
1.deň: odchod z Rabče o 10. h., cez Bratislavu, Rakúsko, Taliansko do Nice vo Francúzsku. 
2.deň: ráno príchod do Nice.  Obhliadka Námestia Masséna, Rybí trh, sv. omša, Katedrala sv. 
Reparata, Zámocký vrch, Justičný palác a kúpanie v Stredozemnom mori na plážach Anjelskej 
promenády. Nocľah v Nice. 
3.deň: raňajky, odchod do Avignonu na rieke Rhône. Vonkajšia prehliadka Pápežského paláca 
z čias Avignonského zajatia pápežov, Katedrály Notre Dame, biskupského paláca a radnice, 
most sv. Benezeta. Sv. omša.  Presun do Španielska, nocľah v Barcelone. 
4.deň: raňajky, návšteva mariánskej Baziliky na Montserrat, pod soškou Čiernej Madony, sv. 
omša. Obhliadka benediktínskeho kláštora. Presun do Barcelony. Návšteva Katedrály La 
Sagrada Família, Námestie Catalunya, Gaudiho domy, metropolitná katedrála sv. Eulálie, 
kráľovský palác, hlavná trieda Rambla, prístav so sochou Krištofa Kolumba, Olympijský 
štadión v Parku de Mont Juic, večer účasť na koncerte najväčšej europskej hrajúcej fontány na 
Plaza Espanya. Nocľah v Barcelone. 
5.deň: raňajky. Odchod do Zaragozy. Sv. omša v Bazilike Panny Márie del Pilar, Katedrála de 
Salvador, radnica – sídlo aragonskych kráľov. Nočná jazda do Fatimy v Portugalsku. 
6.deň: ráno príchod do Fatimy, duchovný program, sv. omša, návšteva Bazilík, poobede 
krížová cesta a návšteva rodnej dediny troch vizionárov. Večer účasť na sviečkovom 
sprievode. Večera, nocľah vo Fatime. 
7.deň: raňajky, sv. omša vo Fatime, popoludní kúpanie v Atlantickom oceáne v Nazaré, 
návšteva kláštorov Batalha a Alcobaca. Účasť na sviečkovom sprievode. Večera, nocľah vo 
Fatime. 
8.deň: raňajky sv. omša vo Fatime. Po raňajkách odchod do Santiago de Compostela 
v Španielsku. Prehliadka katedrály a hrobu sv. Jakuba apoštola, kláštora sv. Martina Pinarío, 
vonkajšia obhliadka Nemocnice katolíckych kráľov a kráľovského paláca. Večera a nocľah 
v Santiago de Compostela.. 
9.deň: po raňajkách v skorých ranných hodinách odchod do Lúrd. Večer príchod do Lúrd, 
ubytovanie, večera a nocľah. Podľa času príchodu do Lúrd, účasť na večernom programe. 
10.deň: raňajky sv. omša, obhliadka bazilík, krížova cesta, návšteva farského kostola 
a rodného domu sv. Bernadety v Lurdoch. Účasť na požehnaní chorých. Večer sviečkový 
sprievod. Večera a nocľah. 
11.deň: 30.7. nedeľa: po raňajkách účasť na medzinárodnej sv. omši v Lurdoch, Popoludní 
odchod nočnou jazdou do Bibione. 
12.deň: sv. omša vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Bibione, 9 hodinová 
bezpečnostná prestávka s kúpaním v Jadranskom mori. Podvečer odchod na Slovensko. 
13.deň: príchod do Rabče v popoludňajších hodinách.  
 
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu podľa okolností. 
  

Duchovný program je spojený s každodennou  svätou  omšou. 
 
 


