
ŘÍM - VATIKÁN - S. GIOVANNI ROTONDO  

24. - 30. 9. 2017          
 

 

Program: 
 

1. den Odjezd v 12.00 hod. z Lipníku n/Bečvou směr Olomouc, Brno, Mikulov, Rakousko, 

Itálie pouze s bezpečnostními a hygienickým přestávkami.  

  

2. den   Řím - celodenní pěší prohlídka:  bazilika sv. Petra, oltáře sv. papežů Jana Pavla II. a 

Jana XXIII., papežské krypty, Michelangelova kopule (8 Euro). Andělský hrad, 

nám. Navona – sv. Anežka římská, Senát, Parlament, nám. Colona, Panteon, 

fontána di Trevi, Benátské nám., Kapitol. Večeře a nocleh v kempu na Aurelii.  
  
3. den Snídaně. Řím - autobusem k bazilice sv. Pavla, prohlídka, mše svatá. Tre fontane – 

místo stětí sv. Pavla. Autobusem Laterán, svatá brána, prohlídka. Svaté schody. 

Autobusem k S. Maria Maggiore – prohlídka, staroslověnská liturgie, sv. Praxeda – 

pobyt sv. Cyrila a Metoděje, autobusem na ubytování v kempu. 

  
4. den Snídaně. Naším autobusem do Vatikánu - dopolední generální audience se sv. 

Otcem na Svatopetrském náměstí. Vatikánská muzea – 10 Euro. Nocleh v kempu. 

  

5. den Snídaně. Naložení zavazadel a odjezd Monte Cassino – benediktýnský klášter, mše 

svatá. Zastávka v Pietrelcine, večeře a nocleh v hotelu v S. Giovanni Rotondo.  

   

  

6. den Snídaně. Naložení zavazadel a celodenní duchovní program v poutním místě San 

Giovanni Rotondo – mše svatá, původní i nová bazilika s hrobem kapucínského 

kněze sv. Pia, křížová cesta. Večerní odjezd do vlasti jen s bezpečnostními a 

hygienickými přestávkami 

 

7. den   Odpolední příjezd domů (cca 15 hod.) 
    

Cena 7 300 Kč  
 

 

 Zahrnuje  dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací, WC, videem, 3x nocleh se snídaní v kempu 

(3x Řím), 1x hotel 3* s polopenzí v S. G. Rotondo, pojištění léčebných výloh, pojištění na 

storno zájezdu, pojištění proti úpadku CK, průvodce, kněz, denně mše svatá. 

 

Nezahrnuje pobytová taxa kemp 6 Eur, vjezdy do Říma a S. G. Rotonda 11 Eur, vstupné, poplatky a 

kapesné (80 - 100 Eur). 

 

Doporučujeme s sebou polštářek pod hlavu a deku do autobusu pro noční jízdu, pohodlnou obuv, 

trochu jídla na obědy, deštník, plavky, v autobuse je možnost občerstvení za koruny 

(studené a teplé nápoje, polévka), fotoaparát, léky. 

 
 Změna programu vyhrazena                                                                                                                                                                                                             „Na cestu s námi vyjdi Pane..." 

Miklas Tour                                                                     796 01 Prostějov, Pešinova 21, tel: 582 338 411 
Cestovní kancelář                                                mob:733 420 420, e-mail: miklastour@miklastour.cz 


