
FARSKÁ PÚŤ DO ,,VEČNÉHO MESTA“ – RÍM
V spolupráci s cestovnou kanceláriou

awertravel
Vás pozývame na farskú púť do Ríma

Termín púte: 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020

Cena: 265 €
doprava lux bus, 2x hotelové ubytovanie s polpenziou 3* 

(raňajky, večera), transfér k stanici metra (5 min.), sprievodca.
 mestská taxa – pla�  sa na mieste, lístky na metro 

(100 min. – 1,5 €, celodenný – 7 €, fakulta� vna návšteva Va� kánskych múzeí 
– 17 €)

 – komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

 odchod zo Slovenska, nočná jazda do Ríma cez Rakúsko 

 ráno príchod do Ríma, presun metrom do historického centra. Svätá omša 
a následne návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore (najstaršia a najhlavnejšia 
mariánska bazilika). Prehliadka Lateránskej baziliky (prvé sídlo pápežov). Možnosť 
modlitby na svätých schodoch (privezené z Jeruzalema). V blízkos�  je Bazilika sv. 
Klimenta s relikviami sv. Cyrila. Osobné voľno. Ubytovanie a večera.

 po raňajkách všeobecná audiencia so sv. Otcom na Námes�  sv. Petra 
vo Va� káne. Pokračovanie v prehliadke centra Ríma (Panteón, Bazilika sv. Petra 
v okovách, najznámejšie rímske námes� a a fontány), 

 po raňajkách návšteva Baziliky sv. Pavla za 
hradbami, Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo 
Fórum, Kapitol, Piazza Venezia a presun do Va� kánu. 
Fakulta� vna návšteva Va� kánskych múzeí so 
Sixs� nskou kaplnkou. Návšteva Baziliky sv. Petra vo 
Va� káne, hrob Jána Pavla II. a Jána XXIII., osobná modlitba a možnosť výstupu na 

Prihlásiť sa môžete v sakristii kostolov alebo osobne u p. farára do 26. 12. 2019. 
Zálohu 150 € bude potrebné zaplatiť do konca roka 2019.

V spolupráci s cestovnou kanceláriou

Vás pozývame na farskú púť do Ríma

Termín púte: 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020

V cene je zahrnuté: doprava lux bus, 2x hotelové ubytovanie s polpenziou 3* 
(raňajky, večera), transfér k stanici metra (5 min.), sprievodca.
V cene nie je zahrnuté: mestská taxa – pla�  sa na mieste, lístky na metro 
(100 min. – 1,5 €, celodenný – 7 €, fakulta� vna návšteva Va� kánskych múzeí 
– 17 €)
Možný príplatok – komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: 
kry� e do výšky 80 % stornopoplatku - 10 €/os.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

Program púte:
1. deň: odchod zo Slovenska, nočná jazda do Ríma cez Rakúsko 
a Severné Taliansko.
2. deň: ráno príchod do Ríma, presun metrom do historického centra. Svätá omša 
a následne návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore (najstaršia a najhlavnejšia 
mariánska bazilika). Prehliadka Lateránskej baziliky (prvé sídlo pápežov). Možnosť 
modlitby na svätých schodoch (privezené z Jeruzalema). V blízkos�  je Bazilika sv. 
Klimenta s relikviami sv. Cyrila. Osobné voľno. Ubytovanie a večera.
3. deň: po raňajkách všeobecná audiencia so sv. Otcom na Námes�  sv. Petra 
vo Va� káne. Pokračovanie v prehliadke centra Ríma (Panteón, Bazilika sv. Petra 
v okovách, najznámejšie rímske námes� a a fontány), 
večera a ubytovanie.
4.deň: po raňajkách návšteva Baziliky sv. Pavla za 
hradbami, Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo 
Fórum, Kapitol, Piazza Venezia a presun do Va� kánu. 
Fakulta� vna návšteva Va� kánskych múzeí so 
Sixs� nskou kaplnkou. Návšteva Baziliky sv. Petra vo 
Va� káne, hrob Jána Pavla II. a Jána XXIII., osobná modlitba a možnosť výstupu na 
kopulu chrámu. Nočná jazda na Slovensko.
5. deň: príchod okolo obeda do Košíc.


