
 
 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA B.C.A. KOŠICE 
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. KOŠICKÝCH 

MUČENÍKOV FRIČOVCE 

organizujú 6-dňový letecký pútnický zájazd 

LURDY, PARÍŽ 2019 

Od odovzdania posolstva malej Bernadette  11. februára 1858: „Som Nepoškvrnené 
Počatie...“ v jaskyni Massabielle, ubehlo už 161 rokov. Aj Vy máte možnosť spojiť sa 
s nami v jednu vďačnú rodinu, ktorá svojou úprimnou modlitbou chce ďakovať, prosiť, 
obetovať s pokorou v srdci i snáď s nádejou na uzdravenie. V slávnom Paríži 
navštívime miesto zjavenia sa Panny Márie na ulici Rue du Bac známa šírením úcty 
k zázračnej medaile, hrob sv. Vincenta de Paul. Obohatením bude aj svätá omša 
v majestátnej Katedrále Notre Dame, zámok vo Versailles či romantická plavba po 
Seine s výstupom na Eiffelovu vežu. 

22. 06. – 28. 06. 2019 

799,- € 

V CENE JE ZAHRNUTÉ: 
4 lety: priamy let spoločnosťou RYANAIR: Krakov (PL) – Lurdy (F), Lurdy (F) – Paríž 
(F), poľskou národnou leteckou spoločnosťou LOT: Paríž CDG (F) – Varšava (PL) – 
Košice (SK) 
2x *** hotel v Lurdoch v 1 a 2-posteľových izbách s vlastným príslušenstvom na 
izbách (WC, sprcha, fén) a 3x *** hotel v Paríži v 2-posteľových izbách 

5x raňajky v hoteloch formou bufetových stolov, 2x servírovaný obed, 2x servírovaná 
večera,  pri večeri stolová voda 

transfery z/na letisko v Lurdoch, veľká príručná batožina o rozmeroch 55 x 40 x 20 
cm do 10 kg, malá príručná batožina (kabelka) o rozmeroch 35 x 20 x 20 cm, bohatý 
duchovný program, sviečky na sviečkový sprievod, vyhliadková plavba loďou po 
Seine, lekár, sprievodca, kňaz, možnosť splátkového bezúročného spôsobu platenia 

 
POVINNÉ DOPLATKY:  
rozšírené komplexné poistenie klientov v zahraničí: 2,- €/os./deň (nad 70 rokov: 4,- 
€/os./deň), poistenie CK proti insolventnosti 10,- €/os., príplatok za jednoposteľovú 
izbu: 20,- €/os./noc, transfery z Košíc na letisko v Krakove a z letiska Košice do obce 
Fričovce: 50,- €/os., veľká check-ujúca batožina do 20 kg, mestská hotelová daň 
v Lurdoch a v Paríži, poplatok pútnikov v Sanktuáriu v Lurdoch, vstupy do múzeí 
(Versailles, Eiffel veža), mestská doprava v Paríži 
 

Informácie a rezervácia: www.ckbca.sk,  E – mail: info@ckbca.sk, mobil: 0905 
196216   

http://www.ckbca.sk/
mailto:info@ckbca.sk


 

PROGRAM (zmena programu, časov odletov a príletov vyhradená) 

22.06.2019 (sobota)                      KOŠICE (SK) 

- 22.00 hod. zraz účastníkov zájazdu na parkovisku v Košiciach pred Hotelovou Akadémiou na Južnej 
triede 10, oproti OD Astória, autobusový transfer do Krakova (PL) cez Prešov – Fričovce – Poprad – 
Nowy Targ na letisko Jána Pavla II. v Krakove - Balice v trvaní 5,0 hod. s hygienickou prestávkou 
Klientom zo vzdialenejších miest zabezpečíme transfer podľa požiadaviek 
23.06.2019 (nedeľa) 
- 05.20 hod. check-in na letisku Jána Pavla II. v Krakove (PL) - Balice 
- 07.40 hod. odlet leteckou spoločnosťou RYANAIR do Lúrd (F) priamym letom 2.45 hod. 
                                                   LURDY (F) 
- 10.25 hod. prílet na letisko do Lúrd (F) - Tarbes, transfer do hotela, ubytovanie v hoteli, obed, so 
sprievodcom prehliadka Lúrd - Sanktuárium, Jaskyne zjavenia, podzemnej Baziliky sv. Pia X.  
- 15.15 hod. video: „Po životných stopách sv. Bernadetty Soubirousovej“  
- 16.00 hod. slovenská svätá omša v kaplnke Sanktuária  
- 17.00 hod. Procesia so Sviatosťou Oltárnou s požehnaním chorých a prítomných v podzemnej 
Bazilike sv. Pia X. o 19.00 hod. večera v hoteli, nocľah 
24.06.2019 (pondelok)         
- v skorých ranných hodinách ozdravný kúpeľ v bazénoch, raňajky formou balíčkov, individuálna 
poklona pred Eucharistiou, pomazanie chorých (pre účastníkov zájazdu) spojeného so svätou 
omšou v kaplnke, obed v hoteli                          
- 14.45 hod. Krížová cesta s uctením Sv. Kríža 
- 17.00 hod. Procesia so Sviatosťou Oltárnou s požehnaním prítomných a chorých 
- 19.00 hod. večera v hoteli 
- 21.00 hod. slávnostný sviečkový sprievod, modlitba posvätného ruženca, nocľah 
25.06.2019 (utorok) 
- 06.00 hod. svätá omša v jaskyni zjavenia, o 07.30 hod. raňajky v hoteli, uvoľnenie izieb, zhliadnutie 
miesta narodenia Bernadetty Mlyn Boly, väzenie..., o 15.00 hod. transfer na letisko Lourdes (F) – 
Tarbes, o 16.10 hod. check-in na letisku Lourdes - Tarbes 
- 18.10 hod. odlet do Paríža (priamy let 1,30 hod.) 
- 19.40 hod. plánovaný prílet do Paríža, transfer do hotela, ubytovanie, nocľah 
26.06.2019 (streda)                         PARÍŽ (F) 
- od 06.30 hod. raňajky v hoteli, so sprievodcom: Trocadero: Palais de Chaillot so záhradami a 
fontánami, zhliadnutie Champ de Mars (Martovo Pole), École Militaire (Kráľovská vojenská 
akadémia kráľa Ľudovíta XV.), prechádzka po pobrežie rieky Seiny a bojovník Zuáv, vyhliadková 
plavba po rieke Seine 80 minút (panoráma Paríža z rieky Seiny): originálna Socha Slobody, most 
Alexandra III., Hôtel des Invalides, Avenue Champs Elysées, Place de la Concorde, Obelisk, 
Veľký a malý palác, najmodernejšia časť Paríža La Défanse, Nový oblúk – Grande Arche … 
- o 17.30 hod. Katedrála Notre Dame so vstupom a so svätou omšou a spievanými vešperami, 
point Zero (Bod Nula), Hôtel Dieu ..., nocľah 
27.06.2019 (štvrtok)                      VERSAILLES (F) 
- od 06.30 hod. raňajky v hoteli, odchod do Versailles RER-om, prednostný vstup (bez čakania) do 
kráľovského zámku s individuálnou prehliadkou zámku, nádvoria, záhrad, sochy kráľa Slnka 
Ľudovíta XIV.  popoludní návšteva Eiffelovej veže (prednostný vstup), výstup na 3. posch. veže 
výťahom je spoplatnený, výstup lanovkou na Montmartre s okolím: posledná parížska vinica, Bistro 
u milej Kataríny, prechádzka uličkami umelcov, Dom surrealistického maliara Salvatora Dalího, 
prehliadka neorománskej Baziliky Sacré-Coeur s Eucharistickou poklonou, známy vysvietený 
červený mlyn Moulin Rouge – tančiareň, miesto kabaretov, nocľah 
28.06.2019 (piatok) - raňajky od 06.00 hod. v hoteli, uvoľnenie izieb, program so sprievodcom,  
- svätá omša v Kaplnke Panny Márie Zázračnej medily na Rue du Bac, kde je vystavené telo sv. 
Kataríny z Laboure, nákup devocionálii, Kostol sv. Vincenta de Paul, zhliadnutie   neporušeného tela 
svätca, Hotel de Ritz, Place de Vendome, Divadlo Opéra Garnier …  
- 16.00 hod. transfer na letisko Paríž CDG Terminal 01 
- 17.40 hod. check-in na letisku v Paríži CDG Terminal 01 
- 19.40 hod. odlet z Paríža CDG (T 01) priamym letom leteckou spoločnosťou LOT do Varšavy (PL) 
s plánovaným príletom o 21.55 hod. (let 2.15 hod.) 
- 22.35 hod. odlet z Varšavy (PL) na letisko do Košíc (let 1.10 hod.) 
                                                  KOŠICE (SK) 
-23.45 hod. plánovaný prílet do Košíc, transfer autobusom cez Prešov do Fričoviec 

 


