LURDY 2020
6-dňový letecký pútnický zájazd s dostatočným časom
na prežite bohatého duchovného programu pri príležitosti
zjavenia sa Panny Márie v Lurdoch
Od veľkej udalosti a odovzdania posolstva malej Bernadette Soubirousovej 11. februára 1858: „Som
Nepoškvrnené Počatie...“ v opustenej jaskyni Massabielle, ubehlo už 162 rokov. Mnoho ctiteľov Panny
Márie vyhľadáva túto dlhoročnú Oázu ticha, pokoja s povznášaním ducha a s vierou v uzdravenie tela a
duše, s úctou k tým najcennejším hodnotám, ktoré sú veľkým Darom pre ľudstvo. 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.

06. 06. – 12. 06. 2020
579,- €
V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: priame lety spoločnosťou RYANAIR: Krakow (PL) – Lourdes
(F) a späť
UBYTOVANIE: 4x *** hotel v Lurdoch v 2-posteľových izbách s vlastným
príslušenstvom (WC, sprcha, fén) na izbách
STRAVOVANIE: 4x polpenzia v hoteli (raňajky formou bufetových stolov,
servírované večere vyhľadávanej francúzskej kuchyne) s možnosťou objednania si
obedov, pri večeri stolová voda
OSTATNÉ: transfery z/na letisko v Lurdoch, veľká príručná batožina o rozmeroch 55
x 40 x 20 cm do 10 kg/os., malá príručná batožina (kabelka) o rozmeroch 35 x 20 x
20 cm, bohatý duchovný program s dostatočným časom na jeho prežite, sviečky na
sviečkový sprievod, lekár, sprievodca, kňaz, splátkový bezúročný spôsob 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 späť: 60,- €/os., veľká check-ujúca batožina do 20 kg, mestská hotelová
daň v Lurdoch, poplatky pútnikov v Sanktuáriu
Informácie a rezervácia: www.ckbca.sk, E – mail: info@ckbca.sk, mobil: 0905
196216

PROGRAM (zmena programu, časov odletov a príletov vyhradená)
06.06.2020 (sobota)
Košice (SK)
- 22.30 hod. zraz účastníkov zájazdu na parkovisku v Košiciach pred Hotelovou Akadémiou na Južnej
triede 10, oproti OD Astória, autokarový transfer do Krakowa (PL) cez Prešov – Poprad – Nowy Targ
na letisko Jána Pavla II. v Krakowe - Balice v trvaní 5,0 hod. s hygienickou prestávkou.
Klientom zo vzdialenejších miest zabezpečíme transfer podľa požiadaviek
07.06.2020 (nedeľa)
- 05.40 hod. check-in na letisku Jána Pavla II. v Krakowe (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, možnosť
objednávky obeda, so sprievodcom prehliadka Lúrd a okolia: Sanktuarium, Jaskyne zjavenia,
zhliadnutie najnovšej podzemnej Baziliky sv. Pia X., Úcta Sv. Krížu
- 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.
- 19.00 hod. večera v hoteli (všetci klienti CK)
- 21.00 hod. sviečkový sprievod s modlitbou posvätného ruženca (sviečky zabezpečí sprievodca),
nocľah
08.06.2020 (pondelok)
- 08.00 hod. raňajky v hoteli, so sprievodcom prehliadka trojbazilík: Krypty, Ružencovej Baziliky ako
aj Baziliky Nepoškvrneného počatia, obed v hoteli (objednávka), oddych
- 15.00 hod. spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu
- 16.00 hod. slovenská svätá omša v kaplnke Sanktuária
- 17.00 hod. Eucharistická procesia so Sviatosťou Oltárnou s požehnaním chorých a prítomných
v podzemnej Bazilike sv. Pia X.
- 19.00 hod. večera
- 21.00 hod. sviečkový sprievod s modlitbou posvätného ruženca, nocľah
09.06.2020 (utorok)
- v skorých ranných hodinách ozdravný kúpeľ v bazénoch, raňajky formou balíčkov, individuálna
poklona pred Eucharistiou, individuálne pomazanie chorých (pre účastníkov zájazdu) spojeného
so svätou omšou v kaplnke, obed v hoteli (objednávka)
- 14.15 hod. program so sprievodcom: návšteva mlyna – kde bývala sv. Bernadetta, rodičovského
domu, väzenia, farského kostola, útulku Milosrdných sestier, policajnej stanice, kde obhajuje
Bernadetta svoje videnie a prítomnosť Matky Božej v jaskyni
- 17.00 hod. Procesia so Sviatosťou Oltárnou s požehnaním chorých a prítomných
- 19.00 hod. večera v hoteli
- 21.00 hod. slávnostný sviečkový sprievod, modlitba posvätného ruženca, nocľah
10.06.2020 (streda)
- 07.30 hod. raňajky v hoteli
- 09.00 hod. medzinárodná sv. omša v podzemnej Bazilike sv. Pia X., obed v hoteli (objednávka)
- 14.45 hod. Krížová cesta, uctenie kríža ...
- 17.00 hod. Eucharistická Procesia s požehnaním chorých a prítomných
- 19.00 hod. večera v hoteli
- 21.00 hod. slávnostný sviečkový sprievod, modlitba posvätného ruženca, nocľah
11.06.2020 (štvrtok)
- 06,00 hod. svätá omša v jaskyni zjavenia
- 08.00 hod. raňajky v hoteli, uvoľnenie izieb, individuálny program
- 13.00 hod. obed v hoteli (objednávka)
- 14.30 hod. transfer na letisko v Lurdoch (F) - Tarbes, cestou na letisko možnosť vyviesť sa lanovkou
na vysoký vrch a zhliadnuť si Lurdy a ich okolie
- 18.30 hod. check-in na letisku v Lurdoch (F) - Tarbes
- 20.30 hod. odlet z Lúrd do Krakowa priamym letom v trvaní 2.45 hod. let. spoločnosťou RYANAIR
Krakow (PL)
- 23.15 hod. prílet do Krakowa – Balice na letisko Jána Pavla II., transfer na Slovensko v trvaní cca
5,0 hod. s hygienickou prestávkou cez Nowy Targ – Poprad – Prešov do Košíc
12.06.2020 (piatok)
Košice (SK)
- 05.00 hod. príchod do Košíc na parkovisko pred Hotelovú Akadémiu

