
2016



Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout katalog poutních, po‐
znávacích a pobytových zájezdů, které jsme pro Vás
připravili.
V naší nabídce pro rok 2016 najdete opět zájezdy,
které u Vás získaly značnou oblibu.

V letošním roce opět navštívíme území Itálie,
Francie, Portugalska, Turecka, Izraele, Jordánska,
Malty a dalších zemí.

Novinkou letošního roku jsou poznávací zájezdy
do Turecka, kde navštívíme hlavní město Istanbul,
ale také nádherné památky v oblasti Kapadocie.
Za bohatou historií se též vydáme do irského Du‐
blinu. 

Pro období Adventu jsme pro Vás též připravili
dvě novinky: Advent v Římě a Advent v Dublinu. 
Letošní rok vyhlásil Svatý Otec František 
"Rokem Milosrdenství".

Při této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat na Ju‐
bilejní pouť do Říma za účasti Mons. Františka Vác‐
lava Lobkowicze OPraem, biskupa
ostravsko‐opavského. 
Pro rok 2016 byla též vyhlášena Národní pouť za
účasti českých a moravských biskupů do chrámu
Božího Milosrdenství v polském Krakově ‐ Lagi‐
ewnikách. 
Věříme, že si z naší nabídky vyberete pro Vás ten
nejkrásnější zájezd.

Vaše objednávky přijímáme prostřednictvím tele‐
fonu, e‐mailu, nebo formou dopisu zaslaného po‐
štou.

Milí přátelé,
děkuji Vám za Vaši přízeň a projevenou důvěru v
minulých letech a těším se na setkání s Vámi.

S úctou

Majitelka CK Palomino
Irena Hendrychová

Poutní a poznávací zájezdy 3 ‐14
Pobyty u moře 15

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.
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IZRAEL 
číslo zájezdu 21601

KVĚTNÁ NEDĚLE
Program:

14.03. – 22.03.2016

odbavení na letišti ve večerních ho-
dinách,  přílet do Tel Avivu – krátká
zastávka v Cesarea – impozantní
římský akvadukt, Haifa – Hora Kar-
mel, Stella Maris – karmelitánský
klášter, působivá baháistická svatyně
se zahradami, večeře, nocleh
návštěva Hory Tabor, Kána Galilej-
ská – mše svatá, možnost obnovení  
manželských slibů, Nazaret – Bazilika
Zvěstování, kostel sv. Josefa, večeře,
nocleh
návštěva okolí Galilejského jezera –
Yardenit – obnova křtu, Tabgha, Ka-
farnaum, Hora Blahoslavenství, Pri-
mát sv. Petra, oběd v restauraci
/ryba sv. Petra/, odpoledne plavba
po Genezaretském jezeře,večeře a
nocleh 
celodenní prohlídka Betléma - Bazi-
lika Narození, Mléčná jeskyně, Pole
pastýřů, večeře a nocleh  
návštěva městečka Ein Karem – kos-
tel Narození sv. Jana Křtitele, kostel
Navštívení Panny Marie, Joppe –
kostel sv. Petra, možnost koupání ve
Středozemním moři, večeře, nocleh
odjezd autobusem údolím Wadi
Qelt k Mrtvému moři, Jericho – nej-
starší město světa, koupání v Mr-
tvém moři, večeře a nocleh 
Jeruzalém - Květná neděle, procesí
za účasti jeruzalémského patriar-
chy, návštěva Olivové hory, Dominus
Flevit, Getsemanská zahrada, Zeď
Nářků, večeře, nocleh 
Jeruzalém, Staré město Jeruzalém,
Křížová cesta, bazilika Božího hrobu,  
Hora Sion, hrob krále Davida, Veče-
řadlo, bazilika  Zesnutí Panny Marie,  
večeře, nocleh
odjezd na letiště v brzkých ranních
hod., návrat v dopoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena 20 900,- Kč
Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-
Praha, le
štní taxy, 7x ubytování ve 2-
3 lůžkových pokojích, /2x Nazaret, 5x
Betlém/ 7x polopenze, dopravu po
Izraeli klima
zovaným autobusem,
kompletní pojištění, služby průvodce,
zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: 120 USD /vstupy, hro-
madné poplatky a obslužné/ Příplatek
za 1/1 pokoj 3.500,- Kč 
Platnost cestovního pasu minimálně 
1 rok po návratu.

Za účasti opata želivského

P. PhDr. ThLic. Jáchyma Jaroslava Šimka

Program:

17.04. – 25.04.2016

IZRAEL
číslo zájezdu 61605

odbavení na letišti ve večerních ho-
dinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, Bahái - působivá sva-
tyně se zahradami, večeře, nocleh
návštěva Hory Tabor – bazilika Pro-
měnění Páně, Kána Galilejská –
možnost obnovení manželských
slibů, Nazaret – Bazilika Zvěstování,
kostel sv. Josefa, večeře, nocleh 
návštěva okolí Genezaretského je-
zera, Yardenit – obnova křtu,
Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahosla-
venství, Primát sv. Petra, oběd v re-
stauraci /ryba sv. Petra/, odpoledne
plavba po Genezaretském jezeře, ve-
čeře, nocleh 
celodenní prohlídka Betléma - Bazi-
lika Narození, Mléčná jeskyně, Pole
pastýřů, večeře a nocleh
návštěva Betanie – hrob Lazara, Je-
richo – nejstarší město světa, kou-
pání v Mrtvém moři, údolí Wadi
Qelt, večeře a nocleh
odjezd do Jeruzaléma, návštěva Oli-
vové hory, Dominus Flevit, Getse-
manská zahrada, Zeď Nářků,
návštěva městečka Ein Karem – kos-
tel Narození sv. Jana Křtitele, kostel
Navštívení Panny Marie, večeře a
nocleh
odjezd do Jeruzaléma, Staré město
Jeruzalém, Chrámová hora, Křížová
cesta, bazilika Božího hrobu, Hora
Sion, hrob krále Davida, Večeřadlo,
bazilika Zesnutí Panny Marie, večeře,
nocleh   
odjezd na letiště v brzkých ranních
hod., návrat v dopoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, le	štní
taxy, 2x ubytování v Nazaret včetně
polopenze, 5x ubytování v Betlémě ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze, do-
pravu po Izraeli klima	zovaným autobusem,
kompletní pojištění, služby průvodce,
zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.   
Cena nezahrnuje: 120 USD /vstupy, hro-
madné poplatky a obslužné/  Příplatek za
1/1 pokoj 3.500,- Kč
Doporučená platnost cestovního pasu
minimálně 1 rok po návratu.

19.900,- Kč



Program:

06.10. – 14.10.2016

IZRAEL
číslo zájezdu 21604

letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve
večerních hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, Bahai - působivá sva-
tyně se zahradami, Akko – křižácká
pevnost, večeře, nocleh 
Hora Tabor – bazilika Proměnění
Páně, Kána Galilejská – možnost ob-
novení manželských slibů, Nazaret –
Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa,
večeře, nocleh 
návštěva okolí Genezaretského je-
zera, Yardenit – obnova křtu,
Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahosla-
venství, Primát sv. Petra, oběd v re-
stauraci /ryba sv. Petra/, odpoledne
plavba po Genezaretském jezeře, ve-
čeře, nocleh 
celodenní prohlídka Betléma - Bazi-
lika Narození, Mléčná jeskyně, Pole
pastýřů, večeře a nocleh
návštěva Betanie – hrob Lazara, Je-
richo – nejstarší město světa, kou-
pání v Mrtvém moři, údolí Wadi
Qelt, večeře a nocleh
odjezd do Jeruzaléma, návštěva Oli-
vové hory, Dominus Flevit, Getse-
manská zahrada, Zeď Nářků,
návštěva městečka Ein Karem – kos-
tel Narození sv. Jana Křtitele, kostel
Navštívení Panny Marie, večeře a
nocleh
odjezd do Jeruzaléma, Staré město
Jeruzalém, Chrámová hora, Křížová
cesta, bazilika Božího hrobu, Hora
Sion, hrob krále Davida, Večeřadlo,
bazilika Zesnutí Panny Marie, večeře,
nocleh
odjezd na letiště, návrat do Prahy v
dopoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena 20.900,- Kč
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Program:

IZRAEL - JORDÁNSKO
číslo zájezdu 21605

letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve
večerních hodinách
přílet do Tel Avivuv ranních hodinách,
krátká zastávka v Cesarea –  impo-
zantní římský akvadukt, Haifa – Hora
Karmel, Stella Maris - karmelitánský
klášter, působivá baháistická svatyně
se zahradami, Akko – křižácká pev-
nost, Kána Galilejská – možnost ob-
novení manželských slibů, Nazaret –
Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa,
Nazaret – večeře, nocleh 
návštěva okolí Genezaretského je-
zera, Yardenit – obnova křtu,
Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahosla-
venství, Primát sv. Petra, oběd v re-
stauraci /ryba sv. Petra/, odpoledne
plavba po Genezaretském jezeře,
Nazaret - večeře, nocleh 
odjezd na jordánskou hranici, Umm
Qasis - biblická Gadara, Jerash – po-
zůstatky římského města, Amman -
večeře, nocleh
odjezd autobusem do Madaby –
prohlídka tzv. madabské mapy ze 6.
stol. v kostele St. George, Hora
Nebo, pevnost Macheraus-místo
stětí sv. Jana Křtitele, Bethany–místo
křtu Ježíše Krista, Petra-večeře
Petra – celodenní prohlídka, náv-
štěva areálu světoznámého kamen-
ného města, večeře, nocleh
odjezd na izraelskou hranici, Jericho
– Hora Pokušení, Wadi Qelt, odpo-
ledne možnost koupání v Mrtvém
moři, Betlém - večeře, nocleh 
prohlídka Betléma – Bazilika Naro-
zení, kostel sv. Kateřiny, Mléčná  je-
skyně, Pole pastýřů, večeře, nocleh
Jeruzalém - Křížová cesta, Bazilika
Božího hrobu, Ein Karem – město sv.
Jana Křtitele, kostel Panny Marie, ve-
čeře, nocleh
Jeruzalém - Olivová Hora, Getseman-
ská zahrada - Bazilika Národů,Zeď
Nářků, Hora Sion, večeře, nocleh
odjezd na letiště do Tel Avivu v od-
poledních hodinách, návrat do Prahy
ve večerních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

10 den

11 den

Termín

Cena
Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-
Praha, le	štní taxy, 2x ubytování v Nazaret, 
5x ubytování v Betlémě ve 2-3 lůžkových
pokojích včetně polopenze,dopravu po
Izraeli klima	zovaným autobusem, kom-
pletní pojištění, služby průvodce, zákonné
pojištění CK č. 159/1999 Sb.  
Cena nezahrnuje: 120 USD /vstupy, hro-
madné poplatky a obslužné/
Doporučená platnost cestovního pasu
minimálně 1 rok po návratu.

03.11. – 13.11.2016
28.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha - Tel Aviv -
Praha, le	štní taxy, 9x ubytování včetně
polopenze ve 2-3 lůžkových pokojích, (2x
Nazaret, 1x Amman, 2x Petra, 4x Betlém),
dopravu klima	zovaným autobusem, kom-
pletní cestovní pojištění, služby českého a
jordánského průvodce, zákonné pojištění CK
č. 159/1999 Sb  
Cena nezahrnuje: 190 USD /vstupy do
navš�vených objektů, obslužné, hraniční
poplatky Izrael – Jordánsko, vízum/



Program:

IZRAEL
číslo zájezdu 21606

letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve ve-
černích hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodinách,
krátká zastávka v Cesarea – impo-
zantní římský akvadukt, Haifa – Hora
Karmel, Stella Maris - karmelitánský
klášter, působivá baháistická svatyně
se zahradami, Kána Galilejská – mož-
nost obnovenímanželských slibů, Na-
zaret – Bazilika Zvěstování, kostel sv.
Josefa, večeře, nocleh
návštěva Hory Tabor, přesun na sever
Banias, Cesarea Filipova – místo Pe-
trova vyznání  víry, večeře, nocleh
návštěva okolí Genezaretského jezera,
Yardenit – obnova křtu, Tabgha, Ka-
farnaum, Hora Blahoslavenství, Pri-
mát sv. Petra, oběd v restauraci  /ryba
sv. Petra/, odpoledne plavba po Ge-
nezaretském jezeře, večeře, nocleh
celodenní prohlídka Betléma - Bazilika
Narození, Mléčná jeskyně, Pole pas-
týřů, večeře a nocleh
návštěva Betanie – hrob Lazara, Jeri-
cho – nejstarší město světa, koupání v
Mrtvém moři, údolí Wadi Qelt, večeře
a nocleh 
odjezd do Jeruzaléma, návštěva Oli-
vové hory, Dominus Flevit, Getseman-
ská zahrada, Zeď Nářků, návštěva
městečka Ein Karem– kostel Narození
sv. Jana  Křtitele, kostel Navštívení
Panny Marie, večeře a nocleh
odjezd do Jeruzaléma, Staré město
Jeruzalém, Chrámová hora, Křížová
cesta, bazilika Božího hrobu, Hora
Sion, hrob krále Davida, Večeřadlo,
bazilika Zesnutí Panny Marie, večeře,
nocleh  
odjezd na letiště, návrat do Prahy v
dopoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena
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13.11. – 21.11.2016 
20.500,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-
Praha, le	štní taxy, 2x ubytování v Nazaret
/Tiberias/ včetně polopenze, 5x ubytování v
Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích včetně
polopenze, dopravu po Izraeli klima	zo-
vaným autobusem, kompletní pojištění,
služby průvodce, zákonné pojištění CK
159/1999 Sb.  
Cena nezahrnuje:
120 USD /vstupy, hromadné poplatky a ob-
služné

RAKOUSKO - MARIAZELL
číslo zájezdu 61614

Poutní zájezd

Program

1 den

2 den

3 den

Termín

Cena

Odjezd z farnosti v ranních hodi-
nách Sankt Florián – augustinián-
ský klášter založen r. 800, klášterní  
kostel s největšími varhanami v
Rakousku, sarkofág s ostatky hu-
debního skladatele Antona Bruck-
nera, knihovna – 120 000 svazků,
galerie – deskové obrazy A. Altdo-
fera Annaberg – alpské panorama
s prohlídkou zdejšího kostela, pří-
jezd do Mariazell, ubytování, ve-
čeře, nocleh
Mariazell – největší poutní místo
Rakouska založené markrabětem-
Jindřichem r. 1200, kaple se so-
škou P. Marie pochází ze 13. stol., 
oltářní výzdoba je dílem E. Fis-
chera z Erlachu z r. 1727, Křížová
cesta, klenotnice s dary ze 14. –
18. stol., Svatá studně s léčivým
pramenem večeře, nocleh
Melk – benediktinský klášter vy-
stavěn za Leopolda II, knihovna –  
80 000 svazků, klášterní kostel –
dílo J. Prandtauera, klenotnice –
Melkský kříž z r. 1362 příjezd ve
večerních hodinách

28.04. – 30.04.2016

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, 2x ubytování v hotelu *** ve 2
lůžkových pokojích včetně polopenze, kom-
pletní pojištění, služby průvodce, zákonné
pojištění CK 159/1999 Sb.  
Cena nezahrnuje: vstupy 

4.500,- Kč



Poutní zájezd

Program:

FRANCIE - LURDY – LA SALETTE
číslo zájezdu 61604

Odjezd z ČR, průjezd SRN, noční jízda
Paray le Monial – sv. Markéta Marie
Alacoque, Ars - návštěva baziliky sv.
Jana Maria Vianney  v roce 1929
jmenován patronem farářů, nocleh
Le Puy– jedno z nejpůvabnějších míst
v zemi, poutní kaple St. Michel,  
Corneille - románský chrám a klášter,
překrásný výhled do okolí, noční jízda
Lurdy – příjezd v ranních hodinách,
účast na Mezinárodní mši svaté v
podzemní bazilice Pia X, odpoledne
výlet do Gavarnie - srdce Pyrenejí,
pro zdatné výstup pod ledovec, pro
méně zdatné návštěva poutní kaple
P. Marie, prohlídka horské vesničky,
návrat do Lurd, eucharistické pro-
cesí, po večeři účast na modlitbě Rů-
žence, světelný průvod, nocleh
Lurdy – po snídani seznámení s
poutním místem, prohlídka míst
spjatých s životem sv. Bernadety, po
večeři účast na modlitbě Růžence, 
světelný průvod, nocleh
Lurdy - po snídani bohatý duchovní
program, po večeři účast na modlitbě
Růžence, světelný průvod, nocleh 
Lurdy – po snídani odjezd, Carcas-
sonne – prohlídka opevněného
města,  Avignon – prohlídka histo-
rické části města, bazilika Notre
Dame, Papežský palác, nocleh
La Salette – mariánské poutní místo
v savojských Alpách, ve večerních  ho-
dinách odjezd, noční jízda 
příjezd do ČR v odpoledních hodinách

1 den
2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena
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Poutní zájezd

Program:

11.04. – 18.04.2016

LURDY – LA SALETTE - AVIGNON
číslo zájezdu 21602

odjezd z farnosti, průjezd SRN, noční
jízda
La Salette – mariánské poutní místo
v savojských Alpách, mše svatá, Kří-
žová cesta, účast na modlitbě rů-
žence, světelný průvod, noční jízda
Lurdy – mše svatá, návštěva koupelí,
Křížová cesta, bohatý duchovní pro-
gram, po večeři účast na modlitbě
růžence, světelný průvod, nocleh
Lurdy – snídaně, dopoledne účast na
mezinárodní mši svaté v podzemní
bazilice Pia X, prohlídka míst spjatých 
s životem sv. Bernadety, po večeři
účast na modlitbě růžence, světelný
průvod, nocleh
Lurdy – mše svatá, po snídani náv-
štěva koupelí, možnost nákupů, od-
poledne výlet do Gavarnie - srdce
Pyrenejí, po večeři účast na modlitbě
růžence, světelný průvod, nocleh
Lurdy – mše svatá, návštěva koupelí,
po večeři účast na modlitbě růžence,
světelný průvod, nocleh  
Lurdy – po snídani odjezd, Avignon
– Notre Dame, mše svatá, papežský
palác, ve večerních hodinách odjezd, 
noční jízda
příjezd do ČR v odpoledních hodi-
nách.

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, 4x ubytování v hotelu ve 2-3
lůžkových pokojích s příslušenstvím, 4x
polopenze, kompletní pojištění včetně
storna, služby průvodce, zákonné pojištění
CK č. 159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje: 
vstupy v rámci programu

8. 900,- Kč

15.05. – 23.05.2016
9. 900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu klima	zovaným au-
tobusem, 3x ubytování ve 2-3 lůžkových
pokojích Lurdech včetně polopenze, 2x uby-
tování včetně snídaně, kompletní pojištění,
služby průvodce, zákonné pojištění CK č.
159/1999 Sb.  
Cena nezahrnuje: 
vstupy 



Poutní zájezd

Program:

odjezd z ČR, průjezd SRN, noční
jízda
Paray le Monial – sv. Markéta
Marie Alacoque, Ars - návštěva
baziliky sv. Jana Maria Vianney  v
roce 1929 jmenován patronem fa-
rářů, ubytování, nocleh
La Salette – mariánské poutní
místo v savojských Alpách, ve ve-
černích hodinách odjezd, noční
jízda
Lurdy – účast na Mezinárodní mši
svaté v podzemní bazilice Pia X,
eucharistické procesí, po večeři
účast na modlitbě Růžence, svě-
telný průvod, nocleh
Lurdy – prohlídka míst spjatých s
životem sv. Bernadety, po večeři
účast na modlitbě Růžence, svě-
telný průvod, nocleh
Lurdy - po snídani návštěva kou-
pelí, Křížová cesta, bohatý du-
chovní program, po večeři účast
na modlitbě Růžence, nocleh
Lurdy – po snídani odjezd, Avig-
non – prohlídka historické části
města, bazilika Notre Dame, Pa-
pežský palác, noční jízda
příjezd do ČR v odpoledních hodi-
nách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín:

Cena:
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FRANCIE - LURDY 
číslo zájezdu 61608

04.08. – 11.08.2016
8. 900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu klima	zovaným au-
tobusem, 3x ubytování ve 2-3 lůžkových
pokojích Lurdech včetně polopenze, 1x uby-
tování včetně snídaně, kompletní pojištění,
služby průvodce, zákonné pojištění CK č.
159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: 
vstupy v rámci programu

Poutní zájezd

Duchovní doprovod P. Boguslaw Jonczyk      

Program:

odjezd v odpoledních hodinách,
noční jízda
La Salette – mariánské poutní
místo v savojských Alpách, mše
svatá, Křížová cesta, návštěva
muzea, večeře, nocleh
Ars – návštěva baziliky sv. Jana
Maria Vianney – v roce 1929 jme-
nován patronem farářů Paray le
Monial – sv. Markéta Marie Alaco-
que, Nevers – klášter Saint Gildard
spjatý s životem sv. Bernadety,
prohlídka historické části města,
katedrála, večeře, nocleh
Nevers – po snídani odjezd do
Lurd, ubytování, večeře, nocleh
Lurdy – prohlídka míst spjatých s
životem sv. Bernadety, seznámení
s poutním místem, bohatý du-
chovní program, po večeři účast
na modlitbě Růžence, světelný
průvod, nocleh
Lurdy – mše svatá v lurdské je-
skyni, Křížová cesta, možnost kou-
pelí, individuální program, po
večeři účast na modlitbě Růžence,
nocleh
Lurdy – po snídani odjezd, Avig-
non–prohlídka historické části-
města, Papežský palác, Notre
Dame–mše svatá, noční jízda
příjezd do ČR v odpoledních hodi-
nách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín:

Cena:

FRANCIE - LURDY 
číslo zájezdu 61610

02.10. – 09.10.2016
9. 900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu klima	zovaným au-
tobusem, 3x ubytování v hotelu ve 2-3
lůžkových pokojích s příslušenstvím včetně
polopenze, 2x ubytování v hotelu včetně
snídaně, kompletní pojištění, služby
průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: 
vstupy v rámci programu



Letecky

Program:

24.03. – 29.03.2016

ITÁLIE - ŘÍM - VELIKONOCE
číslo zájezdu 31601

Odlet z Prahy v odpoledních hodi-
nách, transfer z letiště na ubytování,
večerní prohlídka historického cen-
tra města  
Řím - Bazilika sv. Petra, Vatikánská
muzea – Sixtinská kaple, Andělský
hrad, Andělský most
Řím – Santa Maria della Vittoria, Ba-
zilika San Giovanni Laterano, Baptis-
terium, Santa Maria Maggiore,
Koloseum, Benátské náměstí, Forum
Romanum, Kapitol – Santa Maria in
Aracoeli, Piazza Navona, S. Luigi dei
Francesi, Pantheon, S. Maria sopra
Minerva, Fontána di Trevi, Španělské
schody
Řím – Katakomby San Callisto, opat-
ství Tre Fontane, Bazilika San Paolo
fuori le Mura
Řím - San Pietro in Vincoli, Villa del
Priorato di Malta, Santa Maria in
Cosmedin – Bocca della Verita
Řím – individuální program, transfer
na letiště, přílet do Prahy ve večer-
ních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

Termín

Cena 13.900,- Kč
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Poutní zájezd

Program:

06.03. – 12.03.2016

ITÁLIE - ŘÍM - PADOVA - ASSISI
číslo zájezdu 21603

odjezd v odpoledních hodinách,
noční jízda  
Padova – bazilika Sv. Antonína,
mše svatá, prohlídka historické
části města, bazilika Sv. Justýny,
odjezd do Říma,  ubytování 
Řím - Bazilika sv. Petra, S. Maria
Maggiore, San Giovanni in Late-
rano, Piazza Navona, Pantheon, S.
Maria sopra Minerva, Fontána di
Trevi, Španělské schody
VATIKÁN - GENERÁLNÍ AUDIENCE
SE SVATÝM OTCEM 
Řím - katakomby sv. Kalista, Tre
Fontane, S. Paolo fuori le Mura 
odjezd z Říma do údolí Riety, náv-
štěva klášterů Greccio – mše
svatá, Fonte Colombo, La Foresta,
spjatých s životem sv. Františka,
oběd ve stylové italské restauraci,
odjezd do Assisi, ubytování
Assisi – prohlídka historické části
města, bazilika di San Francesco,
Santa Chiara, Santa Maria degli
Angeli, San Rufino, Convento di
San Damiano, Santa Maria sopra
Minerva, odjezd ve večerních ho-
dinách, noční jízda
příjezd do ČR v odpoledních hodi-
nách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu klima	zovaným au-
tobusem, 3x ubytování v Římě ve 2-3
lůžkových pokojích včetně snídaně, 1x uby-
tování v Assisi včetně snídaně, 1x oběd v
Grecciu, kompletní pojištění, služby průvodce
zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje:
vstupy, jízdné MHD, turis	cké poplatky     

9.500,- Kč

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Řím,
le	štní poplatky, 5x ubytování v hotelu ve 2-3
lůžkových pokojích včetně snídaně, kompletní
pojištění, transfery, služby průvodce, zákonné
pojištění CK č. 159/1999 Sb., 
Cena nezahrnuje:
vstupy, turis	cké poplatky, jízdné MHD     



Poutní zájezd farnosti Panny Marie v Opavě

Opava – odjezd v odpoledních hodi-
nách, nástupní místa po trase dle do-
hody, noční jízda
Padova – bazilika sv. Antonína, mše
svatá, bazilika sv. Justýny,  odjezd do
Říma, ubytování
Řím – Katakomby sv. Kalixta, Tre Fon-
tane – trapistické opatství, místo stětí
sv. Pavla, Bazilika Sv. Pavla za hrad-
bami, Bazilika sv. Klimenta – hrob sv.
Cyrila, Koloseum, San Pietro in Vin-
coli – socha Mojžíše, chrám S. Maria
ara Coeli, Forum Romanum
Vatikán– Generální Audience se Sva-
tým Otcem Františkem Bazilika San
Giovanni in Laterano, Svaté schody,
Bazilika Santa Maria   Maggiore
Řím – bohoslužba ve Vatikánu, pro-
hlídka Baziliky Sv. Petra a krypty s
hroby papežů, Piazza Navona, Pan-
theon, Fontana di Trevi,Španělské
schody
Řím – Sv. Sabina – bazilika darovaná v
roce 1221 sv. Dominikovi, bazilika sv.
Alexeje a Bonifáce – místo spjaté s po-
bytem sv. Vojtěcha, sv. Anselmo v
lombardsko-románském stylu, odpo-
ledne odjezd do Assisi, ubytování,
nocleh 
Assisi - bazilika sv. Františka, katedrála
sv. Rufína, bazilika sv. Kláry, Kostel sv.
Damiána, Santa Maria degli Angeli –
Porciuncule, prohlídka historické části
města, odjezd do ČR – noční jízda
příjezd do ČR v odpoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena
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Poutní zájezd

Duchovní doprovod 

P. Lubomír Konfederák, P. Pavol Kavec

SEVERNÍ ITÁLIE
číslo zájezdu 61606

odjezd v odpoledních hodinách,
noční jízda
Sotto il Monte – návštěva rodiště
Svatého Jana XXIII, mše svatá 
Miláno – katedrála sv. Ambrože -
relikviář sv. Karla Boromejského,
Baptisterium, katedrální muzeum,
La Scala, Verdiho muzeum, 
S. Maria delle Grazie – Poslední
večeře od Leonarda da Vinci, uby-
tování, nocleh
Turín – katedrála San Giovanni Ba-
tistta, Cappella della SantaSindone
/Turínské plátno/, Santuario di
Maria Ausiliatrice - hrob Dona
Bosca Becchi – rodný dům Dona
Bosca, Castel Nuovo Don Bosco –
bazilika Don Bosco, nocleh
Janov – město nazývané pro své
mramorové paláce La Superba,
prohlídka historické části města,
Dóm San Lorenzo s dómským po-
kladem, rodný dům Krištofa Ko-
lomba, možnost návštěvy akvária
– druhé největší v Evropě, odjezd
na ubytování, nocleh
Piacenza – prohlídka historické
části města, Collegio Alberoni –
obrazová galerie, knihovna, obser-
vatoř Cremona – město prosla-
vené houslařstvím, Dóm z období 
12. století, Baptisterium, Palazzo
Comunale, vzácné exponáty cre-
monských houslařů, odjezd na
ubytování, nocleh
Mnichov – prohlídka historické
části města, chrám Panny Marie,
Radnice – figurální orloj Marktl –
rodné město papeže Benedikta
XVI, nocleh 
Altötting – Milostná kaple Panny
Marie, poutní bazilika sv. Anny,
příjezd do ČR v odpoledních hodi-
nách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

Termín

Cena

ITÁLIE - ŘÍM
číslo zájezdu 61602

Poutní zájezd farnosti Přibyslav

Duchovní doprovod: P. Mgr. Pavel Sandtner 

odjezd z farnosti v odpoledních
hodinách, noční jízda
Siena – Piazza del Campo, Fonte
Gaia, Dóm Santa Maria Assunta s
bohatou sochařskou výzdobou,
mramorová dlažba se sgrafity, San
Domenico – kostel s ostatky sv. Ka-
teřiny Sienské, příjezd do Říma,
ubytování
Řím – prohlídka Baziliky Sv. Petra a
krypty s hroby papežů, Katakomby
sv. Kalixta, Tre Fontane – trapistické
opatství, místo stětí sv. Pavla, Bazi-
lika Sv. Pavla za hradbami
Vatikán – Generální Audience se
Svatým Otcem Františkem Bazilika
San Giovanni in Laterano, Svaté
schody, Bazilika Santa Maria Mag-
giore, Piazza Navona, Pantheon,
Fontana di Trevi, Španělské schody 
Řím – odjezd do údolí Rieti – kláš-
tery – Fonte Colombo, Greccio -
mše svatá, oběd ve stylové restau-
raci, La Foresta, místa spjatá s ži-
votem sv. Františka, dojezd na
ubytování
San Marino – samostatná repub-
lika ležící na hoře MonteTitano,
Bazilika del Santo s hrobem zakla-
datele Sv. Marina, kostel sv. Petra
– niki svatého Marina a bratra Lva,
noční jízda
příjezd v odpoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

Termín

Cena

ITÁLIE - ŘÍM
číslo zájezdu 61607

03.04. – 10.04.2016
11.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, 5x ubytování v hotelu *** ve 2
lůžkových pokojích, 5x polopenze, kompletní
cestovní pojištění,služby odborného
průvodce, pojištění CK č. 159/1999 Sb.  
Cena nezahrnuje:
50 EUR /vstupy, jízdné MHD, turis	cké
poplatky    

01.05. – 07.05.2016
10.800,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu klima	zovaným au-
tobusem, 4x ubytování ve 2-3 lůžkových poko-
jích, 4x polopenze, 1x oběd ve stylové
restauraci, kompletní pojištění, služby
Průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb
Cena nezahrnuje:

vstupy, jízdné MHD, turis	cké poplatky   

08.05. – 14.05.2015
11.500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, 5x ubytování v hotelu ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze, kom-
pletní pojištění, služby průvodce, zákonné
pojištění CK pro	 úpadku
Cena nezahrnuje:
40 EUR /vstupy, turis	cké poplatky/   
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Program:

ITÁLIE - SAN GIOVANNI ROTONDO
číslo zájezdu 61603

odjezd v odpoledních hodinách,
noční jízda
Řím – prohlídka historické části
města, Vatikán – Bazilika sv. Petra
– Svatá brána, večeře, nocleh
Vatikán – Generální audience se
Svatým Otcem Františkem, odpo-
ledne odjezd, Manoppello – „Vera
ikon“ Veroničina rouška, 
S. Giovanni Rotondo, večeře, nocleh
S. Giovanni Rotondo – návštěva míst
spjatých s působením Padre Pia,
Monte S. Angelo – poutní místo San
Michele Arcangelo, večeře, nocleh
S. Giovanni Rotondo – po snídani
odjezd, Loreto – jedno z nejvýznam-
nějších poutních míst Itálie, Santu-
ario della Santa Casa, po prohlídce
odjezd ,Padova – večeře, nocleh
Padova – Bazilika sv. Antonína, Bazi-
lika sv. Justýny, odjezd do ČR, příjezd
ve večerních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

Termín

Cena

16.05. – 21.05.2016

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, 4x ubytování ve 2-3 lůžkových  poko-
jích včetně polopenze, kompletní pojištění,
služby průvodce, zákonné pojištění CK č.
159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje:
Vstupy do navš�vených objektů, 
MHD v Římě, turis	cké poplatky

10.700,- Kč

Biskupství ostravsko-opavské Vás zve na 

diecézní pouť do Říma u příležitosti

Roku Milosrdenství za účasti sídelního

biskupa ostravsko-opavské diecéze 

Mons. Františka Václava Lobkowicze,

OPraem.

ITÁLIE - ŘÍM
číslo zájezdu 61601

Ostrava – odjezd v odpoledních
hodinách, nástupní místa po trase 
dle dohody, noční jízda do Říma  
Řím – Katakomby sv. Kalixta, 
Tre Fontane – trapistické opat-
ství,místo stětí sv. Pavla, Bazilika
Sv. Pavla za hradbami
Řím – bohoslužba v Bazilice sv.
Petra u oltáře sv. Václava, prohlídka
Baziliky a krypty s hroby papežů
Vatikán – Generální Audience se
Svatým Otcem Františkem Bazilika
San Giovanni in Laterano, Svaté
schody, Bazilika Santa Maria Mag-
giore, Santa Croce in Gerusalemme
– titulární chrám kardinála Vlka
Řím – Bazilika sv. Klimenta – hrob
sv. Cyrila, Koloseum, San Pietroin
Vincoli – socha Mojžíše, chrám S.
Maria ara Coeli, Forum Romanum,
Santi Marcellino e Pietro – titulární
chrám kardinála Duky odjezd do ČR
ve večerních hodinách, noční jízda
příjezd v odpoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

Termín

Cena

25.09. – 30.09.2016

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, 3x ubytování v hotelu ***ve 2
lůžkových pokojích, 3x polopenze, kompletní
cestovní pojištění,služby odborného
průvodce, pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje:
50 EUR /vstupy, jízdné MHD, turis	cké
poplatky/

9.500,- Kč

Letecky

Program:

ITÁLIE - ŘÍM - ADVENT
číslo zájezdu 31602

Odlet z Prahy, transfer na ubyto-
vání, volný program
Řím – Vatikán - Bazilika sv. Petra,
kaple sv. Anny, Katakomby sv. Kalixta,
S. Paolo fuori le Mura, Trapistické
opatství Tre Fontane, Piazza Navona,
Pantheon, S. Maria sopra  Minerva,
Fontána Trevi, Španělské schody
Bazilika San Giovanni Laterano, S.
Maria Maggiore, Forum Romanum,
Koloseum, San Pietro in Vincoli, Ka-
pitol, Benátské náměstí
individuální volno, transfer na letiště,
přílet do Prahy 

1 den

2 den

3 den

4 den

Termín

Cena

02.12. – 05.12.201

Cena zahrnuje: letenku Praha – Řím – Praha,
le	štní poplatky, transfery, 3x ubytování v
hotelu ve 2-3 lůžkových pokojích včetně
snídaně, kompletní pojištění, služby
průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné MHD, turi-
s	cké poplatky

10.800,- Kč
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Program:

TURECKO - ISTAMBUL
číslo zájezdu 31604

přílet do Istanbulu, transfer na hotel,
večeře, nocleh
Istanbul– prohlídka historického jádra
města, Palác Topkapi– po dlouhá sta-
letí sídlem sultánů a centrem vlády
nad zemí, krásné vyhlídky na Zlatý
Roh a Bospor Hagia Sofia – nejzná-
mější istanbulská stavba, perla byzant-
ské Architektury, vnitřní výzdoba
zahrnuje jak křesťanské, tak i muslim-
ské prvky, Modrá mešita– své pojme-
nování  získala podle nádherné vnitřní
fajánsové výzdoby, nejdůležitější is-
lámská modlitebna v Istanbulu, Hipo-
drom–centru sportovních klání a
politických shromáždění Východořím-
ské říše, Velký bazar – obrovské kryté
tržiště s množstvím krámků s různými
druhy zboží, Egyptský bazar– vůněmi
oplývající tržiště blízko ústí Zlatého
rohu okouzluje nabídkou koření, slad-
kostí, oříšků, sýrů a jiných pochutin 
památky Osmanské říše a plavba po
Bosporu Palác Dolmabahce – empí-
rový palác na evropském břehu Bo-
sporu, bývalé sídlo sultána a správního
centra Osmanské říše Vrch Camlica –
vyhlídkový vrch na asijské straně Istan-
bulu s výhledem na město včetně Bo-
sporské úžiny a panoramatu evropské
části města. Plavba lodí mezi dvěma
kontinenty,  jedna z největších atrakcí
Istanbulu. Břehy úžiny spojující Černé
a Marmarské moře jsou lemovány
starými osmanskými dřevěnými vi-
lami, mramorovými paláci, pev-
nostmi, mešitami,  úžina je překlenuta
dvěma impozantními mosty
volný program, transfer na letiště,
odlet do Prahy

1 den

2 den

3 den

4 den

Termín

Cena

10.06. – 13.06.2016

Cena zahrnuje: letenku, le	štní poplatky, 3x
ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně
polopenze v hotelu ***, transfer a dopravu po
Istanbulu klima	zovaným autobusem, kom-
pletní pojištění, služby českého a tureckého
průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: 45 EUR /vstupy a obslužné/  

15.700,- Kč

Program:

TURECKO - RIVIÉRA A KAPADOCIE
číslo zájezdu 31603

přílet do Antalye, transfer do hotelu,
večeře, nocleh na Turecké riviéře
Manavgat – plavba lodí idylickou kra-
jinou s barbecue party s čerstvě nalo-
vených ryb na palubě, návrat do
hotelu, večeře
ráno odjezd do Kapadociepřes pohoří
Taurus, návštěva kláštera Řádu víři-
vých dervišůve městě Konya, večeře,
nocleh v Kapadocii, večer možnost se
zůčastnit vystoupení tančících dervišů
Kapadocie – pohádkový svět skalních
pyramid, řada skalních klášterů, kos-
telů i podzemních měst, kde v 7.-10.
století hledali křesťané úkryt před
muslimskou invazí, Avanos– hrnčířské
městečko, Zelve – skalní klášterní
komplex, Cavusin – vesnice s koste-
lem sv. Jana Křtitele z 5. století, Gö-
reme – muzeum pod otevřeným
nebem /památka UNESCO/, výstup
na hrad Uchisar s výhledem na celou
oblast Kapadocie, návštěva  dílny s
ručně vyráběnými koberci, večeře,
nocleh v Kapadocii,  fakultativně tu-
recký večer s folklorním představením
v jeskynní restauraci
Kapadocie– ráno možnost fakultativ-
ního letu horkovzdušným balonem,
Derinkuyu – návštěva podzemního
města a procházka v údolí Ihlara, pro-
hlídka hradu Ortahisar a onyxové
dílny, večeře a nocleh v Kapadocii
návrat na Tureckou riviéru, návštěva
karavansaraje Sultanhani,  nejzná-
mějšího a nejzachovalejšího místa za-
stávek obchodních karavan na
hedvábné stezce z Číny, večeře a noc-
leh na Turecké riviéře
Antalya – vyhlídková jízda městem k
vodopádu Karpuz Kaldiran  a historic-
kému přístavu /dle počasí možnost
plavby podél pobřeží/, procházka his-
torickým centrem, které si zachovalo
řecký ráz, návštěva orientálního lido-
vého trhu a prodejny koženého zboží,
večeře, nocleh
Antalya - transfer na letiště, odlet 

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

15.06. – 22.06.2016
25.500,- Kč

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, le	štní
poplatky, 7x ubytování  v hotelu *** včetně
polopenze, transfer a dopravu po Turecku kli-
ma	zovaným autobusem, služby českého a
tureckého průvodce kompletní pojištění,
zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje:
55 EUR /vstupy, plavby lodí a obslužné/                

Sedm církevních obcí

Duchovní doprovod 

Mons. Mgr. Adam Rucki

TURECKO
číslo zájezdu 61612

přílet do Istanbulu, transfer do hotelu,
večeře, nocleh
ráno odjezd do města Tekirdag, pře-
jezd přes úžinu Dardanely z Evropy do
Asie. Troja – dějiště pověstmi opře-
dené trojské války o krásnou Helenu.
Významné archeologické vykopávky
Turecka, nocleh v oblasti Ayvalik
Pergamon – návštěva akropole,
Asklépion – starověký řecký chrám
boha lékařství Asklépia. Thyatira– bý-
valé město obchodu a řemesel, Izmir
/ Smyrna / - jedno z nejstarších měst
založených řeckými kolonisty, mešity
z 16.a17. století, agora, kostel sv. Po-
lykarpa, nocleh  v Kusadasi
Efes – nejzachovalejší antické město
na světě, artemidin chrám, římské
lázně, Celsova knihovna, Hadriánův
chrám, agora, Selcuk – bazilika sv. Jana
/mešita Isa Bey, dům Panny Marie,
Pamukkale – terasy s jezírky s mine-
rální vodou Hierapolis -  místo údaj-
ného umučení sv. Filipa, rozsáhlá
nekropole, město na seznamu světo-
vého dědictví UNESCO, nocleh v Pa-
mukkale
Laodikea – město založené spolupra-
covníkem sv. Pavla Epafrosem, Filadel-
fia – nejmladší ze 7 maloasijských
měst, Sardy – kdysi nejvýznamnější
město maloasijské oblasti – chrám bo-
hyně Artemis, židovská synagoga
Bursa– historické mešity, bazar s hed-
vábím, Iznik / Nicea / - místo konání
dvou ekumenických koncilů starověké
církve, středisko fajánské keramiky
Istanbul – Hipodrom, Modrá mešita,
největší ve městě a jako jediná má
šest minaretů, Hagia Sofia – chrám
Boží Moudrosti – perla byzantské ar-
chitektury, Palác Topkapi – po staletí
sídlo sultánů, výhled na Zlatý roh a Bo-
spor, Velký bazar, Egyptský bazar
transfer na letiště, odlet do Prahy

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

22.11. – 29.11.2016
22.500,- Kč

Cena zahrnuje: letenku, le	štní poplatky, 7x
ubytování v hotelu*** včetně polopenze,
transfer a dopravu po Turecku klima	zo-
vaným autobusem, kompletní pojištění,
služby českého a tureckého průvodce,
zákonné pojištění CK č.159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje:
100 EUR /vstupy v rámci programu 
a obslužné/                
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PORTUGALSKO - FATIMA
číslo zájezdu 61609

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Duchovní doprovod Mons. Josef Gazda

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

odlet z Prahy, přílet do Lisabonu,
transfer do Fatimy, ubytování,
nocleh
Fatima - nejvýznamnější poutní
místo Portugalska, novoklasicistní  
bazilika Panny Marie s ostatky vizi-
onářů Jacinty, Lucie a Františka,
poutní bazilika Nejsvětější Trojice z
roku 2007, Křížová cesta, návštěva
domů pasáčků, individuální pro-
gram, účast na modlitbě Růžence
Cabo da Roca – mys, nejzápad-
nější výběžek evropského světa-
dílu, možnost získání certifikátu z
návštěvy tohoto místa Lisabon –
katedrála, hrad sv. Jiří, rodný dům
sv. Antonína, panteon sv. Engrácie,
chrám sv. Vincence,klášter sv. Je-
ronýma postavený  na příkaz krále
Emanuela I v manuelském slohu,
diamantový dům 
Fatima – po snídani odjezd na po-
břeží Atlantiku, Batalha –  domini-
kánské opatství Panny Marie
Vítězné, Alcobasa – cisterciácké
opatství Panny Marie s hroby
Dona Pedra a Inés de Castro, Na-
zaré – poutní kostel Panny Marie
Nazaretské
po snídani odjezd do Santiago de
Compostely, prohlídkahistorického
centra, ubytování, večeře, nocleh
Santiago de Compostela – mše
svatá, návštěva katedrálního muzea
a klenotnice, dokončení prohlídky
historického centra, ubytování, ve-
čeře, nocleh
po snídani odjezd do univerzitního
města Coimbra, prohlídka histo-
rické části města, návštěva kláštera
spjatého s životem sestry Lucie dos
Santos, návrat do Fatimy, modlitba
Růžence, večeře, nocleh
snídaně, v dopoledních hodinách
odjezd na letiště do Lisabonu, přílet
do Prahy v podvečerních hodinách

15.10. – 22.10.2016

Cena zahrnuje: letenku Praha – Lisabon –
Praha, le	štní poplatky, 7x ubytování ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze /5x Fa-
	ma, 2x San	ago de Compostela/, autobusová
doprava po území Portugalska a Španělska,
kompletní pojištění, služby průvodce,zákonné
pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje:
vstupy cca 40 EUR

18.900,- Kč

PORTUGALSKO - FATIMA
číslo zájezdu 61611

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Duchovní doprovod P. Mgr. Marek Pawlica 

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

odlet z Prahy, přílet do Lisabonu,
transfer do Fatimy, ubytování,
nocleh
Fatima - nejvýznamnější poutní
místo Portugalska, novoklasicistní  
bazilika Panny Marie s ostatky vizi-
onářů Jacinty, Lucie a Františka,
poutní bazilika Nejsvětější Trojice z
roku 2007, Křížová cesta, návštěva
domů pasáčků, individuální pro-
gram, účast na modlitbě Růžence
Cabo da Roca – mys, nejzápad-
nější výběžek evropského světa-
dílu, možnost získání certifikátu z
návštěvy tohoto místa Lisabon –
katedrála, hrad sv. Jiří, rodný dům
sv. Antonína, panteon sv. Engrácie,
chrám sv. Vincence,klášter sv. Je-
ronýma postavený na příkaz krále
Emanuela I v manuelském slohu,
diamantový dům 
Fatima – po snídani odjezd na po-
břeží Atlantiku, Batalha –  domini-
kánské opatství Panny Marie
Vítězné, Alcobasa – cisterciácké
opatství Panny Marie s hroby
Dona Pedra a Inés de Castro, Na-
zaré – poutní kostel Panny Marie
Nazaretské
po snídani odjezd do Santiago de
Compostely, prohlídka historického
centra, ubytování, večeře, nocleh
Santiago de Compostela – mše
svatá, návštěva katedrálního
muzea a klenotnice, dokončení
prohlídky historického centra,
ubytování, večeře, nocleh
po snídani odjezd do univerzitního
města Coimbra, prohlídka historické
části města, návštěva kláštera spja-
tého s životem sestry Lucie dos San-
tos, návrat do Fatimy, modlitba
Růžence, večeře, nocleh
snídaně, v dopoledních hodinách
odjezd na letiště do Lisabonu, pří-
let do Prahy v podvečerních hodi-
nách                   

05.11. – 12.11.2016

Cena zahrnuje: letenku Praha – Lisabon –
Praha, le	štní poplatky, 7x ubytování ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze/5x Fa-
	ma, 2x San	ago de Compostela/, autobusová
doprava po území Portugalska a Španělska,
kompletní pojištění, služby průvodce,  zákonné
pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje:
vstupy cca 40 EUR

18.900,- Kč
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číslo zájezdu 31605

program:

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

odlet z Prahy, přílet do Dublinu,
transfer na hotel, ubytování,mož-
nost večerní procházky s průvod-
cem historickým centrem města
Dublin – Christ Church Cathedral
– katedrála anglikánské církve, re-
likviář sv. Laurence O´Toolea, hrad
– přepychové reprezentační kom-
naty se sbírkou orientálního
umění, Radnice – Dublin City Hall
- dějiny města,Temple Bar–nejži-
vější a nejoblíbenější čtvrť vyhlá-
šených restaurací a barů Ha penny
a Bridge – Půlpencový most s vý-
hledem na řeku Liffey, fakultativně
irský večer v typické irské restau-
raci s doprovodným  programem
Trinity College – Evangeliář z Kellsu
– s nejbohatším zdobením ze všech
středověkých irských iluminova-
ných rukopisů obsahující čtyři evan-
gelia v latině, Stará knihovna
obsahující 200.000 historických
textů, mramorové busty učenců a
nejstarší harfu v Irsku. Leinster
House – sídlo poslanecké sně-
movny a senátu, Národní galerie –
irské krajinomalby a podobizny,
rovněž díla významné evropské
školy, např. Goya, El Grec, Caravag-
gio, Mantegna, Monet, Tizian, fa-
kultativně okružní jízda městem,
možnost návštěvy Muzea Guinness
Storehouse s vyhlídkovou restau-
rací a ochutnávkou piva Guinness
O´Connell Streed – hlavní tepna
města s mnoha obchody a nád-
hernými Stavbami, St. Mary s Pro
Cathedral – katolická katedrála s
proslulým chórem Palestrina, Ka-
tedrála sv. Patrika – národní kate-
drála irské církve,děkanem
katedrály se r. 1713 stal Jonathan
Swift – autor díla Gulliverovy
cesty, místo usmíření mezi lordy
Kildarem a Ormondem, procházka
historickým centrem s průvodcem
po snídani individuální program,
transfer na letiště, přílet do Prahy
v podvečerních hodinách

IRSKO - DUBLIN

23.06. – 27.06.2016

Cena zahrnuje: letenku, le	štní poplatky, kabi-
nové zavazadlo do 10 kg  /55 x 40 x 24cm/,
transfer, 4x ubytování v hotelu ***včetně
snídaně, služby průvodce, kompletní cestovní
pojištění, zákonné pojištění 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné MHD v
Dublinu, fakulta	vní prohlídky, zavazadlo za
příplatek do 15 kg – 1.700,- Kč, do 20 kg –
2.200,- Kč

14.900,- Kč

číslo zájezdu 31606

program:

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

odlet z Prahy, přílet do Dublinu,
transfer na hotel, ubytování, mož-
nost večerní procházky s průvod-
cem historickým centrem města
Dublin – Christ Church Cathedral
– katedrála anglikánské církve, re-
likviář sv. Laurence O´Toolea, hrad
– přepychové reprezentační kom-
naty se sbírkou orientálního
umění, Radnice – Dublin City Hall
- dějiny města, Temple Bar–nejži-
vější a nejoblíbenější čtvrť vyhlá-
šených restaurací a barů Ha penny
a Bridge – Půlpencový most s vý-
hledem na řeku Liffey, fakultativně
irský večer v typické irské restau-
raci s doprovodným programem
Trinity College – Evangeliář z Kel-
lsu – s nejbohatším zdobením ze
všech středověkých irských ilumi-
novaných rukopisů obsahující čtyři
evangelia v latině, Stará knihovna
obsahující 200.000 historických
textů, mramorové busty učenců a
nejstarší harfu v Irsku. Leinster
House – sídlo poslanecké sně-
movny a senátu, Národní galerie –
irské krajinomalby a podobizny, rov-
něž díla významné evropské školy,
např. Goya, El Grec, Caravaggio,
Mantegna, Monet, Tizian, fakulta-
tivně okružní jízda městem, mož-
nost návštěvy Muzea Guinness
Storehouse s vyhlídkovou restau-
rací a ochutnávkou piva Guinness
O´Connell Streed – hlavní tepna
města s mnoha obchody a nádher-
nými Stavbami, St. Mary s Pro Ca-
thedral – katolická katedrála s
proslulým chórem Palestrina, Kate-
drála sv. Patrika – národní katedrála
irské církve, děkanem katedrály se
r. 1713 stal Jonathan Swift – autor
díla Gulliverovy cesty, místo usmí-
ření mezi lordy Kildarem a Ormon-
dem, procházka historickým
centrem s průvodcem
po snídani individuální program,
transfer na letiště, přílet do Prahy v
podvečerních hodinách

IRSKO - DUBLIN - ADVENT

08.12. – 12.12.2016
14.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku, le	štní poplatky, kabi-
nové zavazadlo do 10 kg /55 x 40 x 24cm/,
transfer, 4x ubytování v hotelu ***včetně
snídaně, služby průvodce, kompletní cestovní
pojištění, zákonné pojištění 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné MHD v
Dublinu, fakulta	vní prohlídky, zavazadlo za
příplatek do 15 kg – 1.700,- Kč, do 20 kg –
2.200,- Kč
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MALTA
číslo zájezdu 31607

Program

1 den

2 den

3 den

4 den

odlet z Prahy, přílet na Maltu ve
večerních hodinách, transfer do
hotelu
Valletta – návštěva hlavního
města, pěší procházka městem,
katedrála sv. Jana, Velmistrov-
ského paláce, dnešní sídlo  presi-
denta Malty a parlamentu,
návštěva audiovizuálního pořadu
Malta Experience v pevnosti sv.
Elmo, zahrady Barakka, návrat
městskou dopravou do hotelu
Mdina – mlčící město, Rabat – ka-
takomby sv. Pavla, Mosta – pro-
hlídka města a baziliky Hagar Qim
– starověké komplexy megalitů-
Blue Grotto – vyhlídka a fakulta-
tivně vyjížďka na lodi
Gozo – trajekt na ostrov - celo-
denní prohlídka, Victoria – hlavní
město ostrova Gozo, prohlídka Ci-
tadely, poutní svatyně Ta´Pinu,
Azurové okno, večer návrat na
Maltu 

Cena zahrnuje: letenku Praha – Valle�a –
Praha, le	štní poplatky, 7x ubytování v hotelu
*** ve 2-3 lůžkových pokojích, 7x polopenze
/formou bufetu/, transfery, jízdenky na trajekt,
kompletní pojištění, služby průvodce, vstupy
do navš�vených objektů, zákonné pojištění CK
č.159/1999 Sb.   

POLSKO
KRAKOV - LAGIEWNIKI

Národní pouť

Květen 2016

Další informace najdete na našich stránkách www.palomino.cz

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

Marsaxlokk – typická rybářská
vesnice na jihu Malty, návštěva
tradičního trhu, možnost nákupů
místních specialit
Valletta – individuální program,
možnost koupání v Qawře 
Ostrov sv. Pavla - projížďka lodí,
Mellieha – návštěva baziliky a
kaple, možnost koupání v Melli-
eha Bay
dopoledne volný program, odpo-
ledne transfer na letiště, přílet do
Prahy ve večerních hodinách

01.06. – 08.06.2016
23.900,- Kč

ITÁLIE - BELLARIA
číslo zájezdu 31607

Srdečně Vás zveme na pobyt v oblíbeném
letovisku Bellaria

Rodinný hotel s výbornou
italskou kuchyní.

Program

1 den

2 den
3 den
4 den
5 den

6 den
7 den

8 den
9 den

10 den

Termín

Cena

odjezd autobusem v odpoledních
hodinách, průjezd Rakouskem,
noční jízda
Bellaria – celodenní pobyt u moře
Bellaria – celodenní pobyt u moře
Bellaria – celodenní pobyt u moře
Bellaria – dopoledne pobyt u
moře, po obědě půldenní výlet
San Marino – jeden z nejmenších
států světa, prohlídka hlavního
města 
Bellaria – celodenní pobyt u moře
Bellaria – dopoledne pobyt u
moře, po obědě půldenní výlet
San Leo – hrad rodu Malatesta s
galerií, románsko-gotický dóm,
farní kostel z období 9. století
Bellaria – celodenní pobyt u moře
Bellaria – celodenní pobyt u moře,
večer odjezd do ČR 
příjezd v dopoledních hodinách

02.09. – 11.09.2016
12.500,- Kč

Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným
autobusem, 7x  ubytování v přímořském
letovisku Bellaria ve 2-4 lůžkových pokojích
s příslušenstvím /Villa Alexandra/, 7x plná
penze včetně nápojů, plážový servis
/slunečník+lehátko/, výlety Republika San
Marino a hrad San Leo, kompletní
pojištění, služby průvodce, zákonné
pojištění CK č.159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy do navš	vených
objektů 
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IZRAEL - MRTVÉ MOŘE
číslo zájezdu 51601, 51602

odlet z Prahy, odbavení k odletu ve
večerních hodinách
Cézarea – impozantní římský akva-
dukt, Haifa – Hora Karmel, Stella
Maris – karmelitánský klášter, Sva-
tyně Bahai s nádhernými  zahradami
a výhledem do zálivu, Akko – kři-
žácká pevnost, odpoledne koupání
ve Středozemním moři, večeře, noc-
leh v Betlémě
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh
po snídani prohlídka Starého města
Jeruzaléma – Křížová cesta, Bazilika
Božího hrobu, Hora Sion, bazilika
Zesnutí Panny Marie, Večeřadlo,
hrob krále Davida, volný program,
možnost nákupů na arabském ba-
zaru, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh
po snídani přesun údolím Wadi
Quelt do Jericha – nejstaršího města
světa, fakultativní výlet na Massadu
a Kumran, koupání v Mrtvém moři
– Ein Gedi, večeře, nocleh

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

ITÁLIE - BELLARIA
číslo zájezdu 41601

Bellaria příjemné přímořské letovisko s písečnou

pláží na Jadranském pobřeží, malebné městečko

skryté  v zeleni platanů, svou polohou vhodné k

výletům do okolí: San Marino, Ravenna,  S. Leo,

Benátky,  Gradara,  „Italia in miniature“- zábavný

park, více než 200 stavebních a přírodních pamá-

tek Itálie, tobogány a různé atrakce pro děti.

Denní projížďky lodí podél pobřeží se zábavným

programem a občerstvením, večerní projížďky se

zábavným programem spojené s návštěvou Del-

finária v Rimini. Možnost návštěvy místních trhů,

aquaparku, diskoték apod. Pobřeží je chráněno

vlnolamy, ideální podmínky i pro méně zdatné

plavce. Na pláži jsou k dispozici teplé a studené

sprchy, možnost zapůjčení her (stolní tenis, mí-

čové hry a jiné).

VILLA  ALEXANDRA

Hotel se nachází cca 50 m od písčité pláže 

s pozvolným vstupem do moře. 

30.04. – 07.05.       6.600,-              4.800,- 
07.05. – 14.05.       6.600,-              4.800,- 
14.05. – 21.05.       6.600,-              4.800,- 
21.05. – 28.05.       6.600,-              4.800,- 
28.05. – 04.06.       6.600,-              4.800,- 
04.06. – 11.06.       6.600,-              4.800,- 
11.06. – 18.06.       6.600,-              4.800,- 
18.06. – 25.06.       6.600,-              4.800,- 
25.06. – 02.07.       8.200,-              5.900,- 
02.07. – 09.07.       8.200,-              5.900,- 
09.07. – 16.07.       8.200,-              5.900,- 
16.07. – 23.07.       8.200,-              5.900,- 
23.07. – 30.07.       8.200,-              5.900,- 
30.07. – 06.08.       8.200,-              5.900,- 
06.08. – 13.08.       8.200,-              5.900,- 
13.08. – 20.08.       8.200,-              5.900,- 
20.08. – 27.08.       8.200,-              5.900,- 
27.08. – 03.09.       8.200,-              5.900,- 
03.09. – 10.09.       7.400,-              5.500,- 
10.09. – 17.09.       7.400,-              5.500,- 
17.09. – 24.09.       7.400,-              5.500,- 

Termín                    dospělí           děti 6-12

DĚTI DO 5 LET ZDARMA!!!

Cena zahrnuje: 7x ubytování ve 2-4 lůžko-
vých pokojích s příslušenstvím,7x polopenze
včetně nápojů ¼ l vína a ½ l minerální vody,
dě	 ½ l minerální vody
Cena nezahrnuje: dopravu klima	zovaným au-
tobusem 2.200,- ,lehátko+slunečník+plážový
servis -  1.000,-, dospělí - obědy 1000,-
Kč/týden,dě	 – obědy 600,- Kč/týden, kom-
pletní pojištění 22,- /os./den 
den odjezdu z ČR - pátek
den příjezdu do ČR - neděle

ozdravné pobyty u Mrtvého moře 
spojené s poznáním

Program

01.05. – 16.05.2016
18.09. – 03.10.2016

28.900,- Kč

po snídani prohlídka Jaffy a Tel
Avivu, koupání ve Středozemním
moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh
po snídani – Jerusalém - Olivová hora,
Dominus Flevit, Getsemanská za-
hrada, Zeď nářků, Chrámová hora
/dle možnosti/, zastávka u izraelského
parlamentu Knesset, Yad Vashem -
památník Holokaustu, návštěva bru-
sírny diamantů, večeře, nocleh
po snídani – Herodion – pevnost s
hrobem krále Heroda Betlém, bazi-
lika Narození, kostel sv. Kateřiny,
Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, náv-
štěva obchodu se suvenýry, večeře,
nocleh
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh  
odjezd na letiště do Tel Avivu, přílet
do Prahy v dopoledních hodinách.

9 den

10 den

11 den

12 den

13 den

14 den

15 den

16 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Tel
Aviv, le	štní taxy,14x ubytování v Betlémě ve
2-3 lůžkových pokojích, 14x polopenze, do-
pravu po Izraeli klima	zovaným autobusem,
kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné
pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: 190 USD - vstupy, hro-
madné poplatky a obslužné uhradíte v Izraeli  
Příplatek  za 1/1 pokoj 7.000,- Kč
Platnost cestovního pasu minimálně 1 rok
po návratu.



CESTOVNÍ KANCELÁŘ PALOMINO - Irena Hendrychová
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