RÍM, VATIKÁN II. 2019
6-dňový letecký pútnický a poznávací zájazd
s prehliadkou historických skvostov Vatikánu a starovekého Ríma vrátane
svetoznámych katedrál, bazilík, námestí a fontán.
Ponúkame Vám účasť na audiencii so Svätým Otcom s požehnaním, ako aj
jedinečnú možnosť návštevy Baziliky svätého Petra a Pavla, Sixtínskej
kaplnky a Vatikánskych múzeí s prednostným vstupom a mnoho ďalších.
Podrobná prehliadka Ríma a Vatikánu, ktorú sme pre Vás pripravili privátnym
autobusom počas pobytu, bude nezabudnuteľným zážitkom.

13. 05. - 18. 05. 2019
499,- €
V cene je zahrnuté:
- letecká doprava (priame lety): Budapešť – Rím FCO a späť leteckou spoločnosťou
ALITALIA, palivový príplatok, letiskové a bezpečnostné poplatky, denné transfery
privátnym autobusom v Ríme, 5x ubytovanie v hoteli s vlastným príslušenstvom na
izbách (sprcha, WC) v 2- a 3-posteľových izbách, mestská hotelová daň, 5x
polpenzia (rozšírené raňajky a servírované večere), prednostné vstupy do múzeí,
lekár, sprievodca, kňaz, ozvučenie počas výkladu, malá príručná taška (kabelka)
Príplatok:
- jednoposteľová izba: 20,- € /os./noc, dvojposteľová izba: 4,- € /os./noc, komplexné
rozšírené cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane storna
zájazdu: 2,- € /os./deň (nad 70 rokov: 4,- € /os./deň), poistenie CK proti
insolventnosti:
5,- €/os./pobyt, autokarový transfer: Košice – letisko Budapešť a
späť: 60,- €/os., mestská doprava v Ríme, vstupy do múzeí, malá batožina do 10 kg,
veľká 20 kg check-ujúca batožina
Informácie a rezervácie: www.ckbca.sk, mobil: 0905 196216
E – mail: info@ckbca.sk, benkomil@centrum.sk
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PROGRAM

(zmena programu, letových časov a odletových miest vyhradená)
13.05.2019 (pondelok)
- 05.00 hod. zraz v Košiciach pred Hotelovou akadémiou (OC Astória) na Južnej triede 10,
transfer do Budapešti (H) na letisko Ferenz Liszt-Ferihegy Terminal 2B v trvaní 3.5 hod.
s jednou hygienickou prestávkou v Maďarsku. Klientom zo vzdialených miest zabezpečíme
bezplatne ubytovanie v hoteli v Košiciach z 12.05. na 13.05.2019
- 09.40 hod. check-in na letisku v Budapešti Terminal 2A
- 11.45 hod. odlet priamym letom do Ríma leteckou spoločnosťou ALITALIA (let 1.45 hod.)
RÍM
- 13.40 hod. plánovaný prílet do Ríma na letisko Leonardo da Vinci FCO Fiumicino Rím
Terminal 01, autokarový transfer do centra Ríma, o 17.00 hod. svätá omša v Bazilike sv.
Márie Snežnej, stĺp, na ktorom bol bičovaný Pán Ježiš, ubytovanie, večera, nocľah
14.05.2019 (utorok)
- 06.30 hod. svätá omša v hotelovej v kaplnke, raňajky o 07.10 hod.
VATIKÁN
- Bazilika sv. Petra (hrob a pápežský stolec sv. Petra apoštola), možnosť navštíviť kupolu
baziliky (vstup výťahom 8,- €) s výhľadom na Vatikán, Rím a Vatikánske záhrady, návšteva
hrobiek pochovaných pápežov, nákup suvenírov a devocionálií, Eucharistická poklona,
Kostol sv. Anny, odchod do hotela, večera, nocľah
15.05.2019 (streda)
- 06.00 hod. odchod autobusom do Vatikánu, raňajky formou balíčkov
AUDIENCIA U PÁPEŽA s požehnaním o 10.00 hod.
- 13.00 hod. so sprievodcom podľa záujmu: Rádio Vatikán, Anjelský hrad, Anjelský most,
Justičný palác, Námestie Navona (známe fontány), Námestie a Bazilika sv. Augustína
s hrobom jeho matky sv. Moniky, pri jej hrobe svätá omša so zasvätením deti, Piazza
a Chiesa Nuova s hrobom sv. Fillipo Neri, Oratorio Dei Fillipini, večera, nocľah
16.05.2019 (štvrtok)
- 06.30 hod. svätá omša v hotelovej v kaplnke, raňajky o 07.10 hod.
- Vatikánske múzeá a Sixtínska kaplnka individuálne (vstupné 24,- €), CK umožní klientom
vstup do múzeí bez čakania
- Bazilika sv. Petra v okovách (reťaze, v ktorých boli väznení apoštoli sv. Peter a sv.
Pavol), originálna socha Mojžiša od umelca Michelangela Buonarrotiho, Koloseum,
Konštantínov víťazný oblúk, Benátske námestie, Kostol Del Gesú, hrob sv. Ignáca
z Loyoly, Kráľ Viktor Emannuel II. - oltár vlasti, Capitol, Palatin, Kúria, Forum Romanum,
historické mapy Ríma, Mamertinské väzenie (kde boli väznení apoštoli sv. Peter a Pavol),
Pantheon (najstaršia svätyňa bohov antického Ríma s pozostatkami umelca Raffaela),
Kostol Dominikánov: Santa Maria sopra Minerva, hrob sv. Kataríny Sienskej, Fontána di
Trevi, Španielske schody a námestie s luxusnými ulicami, večera, nocľah
17.05.2019 (piatok)
- 06.30 hod. svätá omša v hotelovej v kaplnke, raňajky o 07.10 hod., odchod do centra
mesta Ríma, prehliadka: Bazilika sv. Pavla za hradbami (hrob sv. Pavla apoštola, záhrady
a nádvoria), Katakomby sv. Kalixta (vstupné 11,- €), Kostol Quo vadis, Domine? so
stopami Pána Ježiša Krista, Bazilika u Troch fontán a stĺp popravy - miesto, kde bol sťatý
sv. apoštol Pavol, - Bazilika sv. Jánov v Laterane, Krstiteľnica, Obelisk, Sväté schody
(po ktorých kráčal Ježiš Kristus po odsúdení Pilátom), Bazilika Sv. Kríža z Jeruzalema –
kde sú vystavené: časť tŕňovej koruny Ježiša Krista, prst neveriaceho sv. apoštola Tomáša,
sv. drevo Kríža, časť ramena kríža, na ktorom umrel Dobrý lotor, klinec, ktorým bol
ukrižovaný Ježiš, papyrus s nápisom: „Ježiš Nazaretský – Kráľ Židovský“ ..., večera, nocľah
18.05.2019 (sobota)
- raňajky formou balíčkov, transfer na letisko Fiumicino FCO L. da Vinci v Ríme Terminal 01
- 07.10 hod. check-in na letisku FCO Fiumicino Roma
- 09.20 hod. odlet z Ríma, priamy let (1,45 hod.) leteckou spoločnosťou ALITALIA
BUDAPEŠŤ
- 11.05 hod. prílet na letisko Ferenz Liszt-Ferihegy do Budapešti Terminal 2A
- transfer na SK do Košíc v trvaní 3,5 hod. s jednou hygienickou prestávkou v Maďarsku
KOŠICE
- príchod v odpoludňajších hodinách na parkovisko pred Hotelovú Akadémiu

