„Moje materinské srdce plače, keď pozerám na to, čo moje deti robia.
Hriechy sa množia, čistota duše je stále menej dôležitá, na môjho Syna sa
zabúda, čoraz menej sa uctieva a moje deti prenasledujú...“
(posolstvo Panny Márie Kráľovnej Pokoja)

FATIMA 2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA, LISABON
pozvanie do ticha s modlitbou posvätného ruženca so zasvätením sa Panne
Márii, s účasťou na Eucharistických poklonách

10. 09. – 17. 09. 2022
799,- €
V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: priame lety z Budapešti do Lisabonu a späť leteckou spoločnosťou RYANAIR
UBYTOVANIE: 7x *** hotel vo Fatime v 2 a 3 posteľových izbách v blízkosti Sanktuária
STRAVOVANIE: 7x polpenzia, servírované večere, víno, minerálna voda, obedy formou objednávky
OSTATNÉ: transfery z letiska v Lisabone do hotela vo Fatime a späť, autokarová prehliadka Lisabonu,
letiskové a bezpečnostné poplatky, aktuálny palivový príplatok, servisné poplatky, bohatý duchovný
program, fakultatívne výlety do Lisabonu a Santiago de Compostela v Španielsku, kňaz, lekár,
sprievodca, sviečky, malá príručná batožina a veľká check-ujúca batožina do 20 kg, možnosť
splátkového bezúročného spôsobu platenia
V cene nie je zahrnuté:
rozšírené komplexné cestovné poistenie klientov v zahraničí vrátane ochorenia na COVID-19
a karantény: 3,30 €/os/deň (nad 70 rokov: 5,60 €/os/deň), poistenie CK proti insolventnosti:
10,- €/os/pobyt, príplatok za jednoposteľovú izbu: 60,- €/os/pobyt, transfery Košice – letisko Budapešť
a späť: 70,- €/os., miestenky v lietadlách: 10,- €/os/jednosmerne, mestská taxa v hoteli, nariadené
antigénové či PCR testy leteckým prepravcom SR či cieľovou krajinou, objednanie obedov

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

PROGRAM (zmena letových časov, odletových miest a programu vyhradená)
10.09.2022 So:
KOŠICE (SK) - BUDAPEŠŤ (H)
- 04,45 hod. zraz v Košiciach pred Hotelovou Akadémiou na Južnej triede 10, oproti OD Astória, uloženie
batožín do autobusu. 05,30 hod. sv. omša za pútnikov a ich rodiny v Kostole Ducha Svätého na Južnej
triede 2, transfer na letisko Ferenz-Liszt Ferihegy v Budapešti v trvaní 3,5 hod. s jednou hygienickou
prestávkou v Maďarsku, o 10,20 hod. check-in na letisku v BUD (H) Terminál 2B, o 12,25 hod. plánovaný
odlet priamym letom v trvaní 3,45 hod do Portugalska, hlavného mesta Lisabonu na Terminál 02 leteckou
spoločnosťou RYANAIR linkou FR 8859
LISABON (P) - FATIMA (P)
- 15,10 hod. prílet na letisko v Lisabone, transfer autobusom do hotela, večera, ubytovanie, nocľah
11.09.2022 Ne: raňajky v hoteli, o 10,00 hod. modlitba posvätného ruženca na mieste Zjavenia, duchovný
program na Cova Da Iria: Sanktuárium s námestím, kolonádou, krížovou cestou z maľovanej keramiky,
Kaplnka Zjavenia Panny Márie, cesta pokánia a vďačnosti, Veľký dub - strom, pod ktorým sa
schádzali pastierikovia a prví pútnici na modlitbu ruženca v očakávaní zjavenia sa Panny Márie, svätá
omša, prehliadka Baziliky Svätej Trojice, Pomník Božského Srdca Ježišovho, časť Berlínskeho
múru, Prijímací dom Nossa Senhora Das Dores pre chorých a pútnikov, Bazilika Kráľovnej Ruženca,
hroby sv. Františka, sv. Hyacinty a Lucie, monumentálny orgán s 12000 píšťalami, Kaplnka LausPerenne so stálou adoráciou Najsvätejšej sviatosti Oltárnej, Nový kríž ..., obed (objednávka),
individuálne voľno, večera, o 21,30 hod. modlitba posv. ruženca, procesia a sviečkový sprievod, nocľah
12.09.2022 Po: raňajky v hoteli, film o fatimských udalostiach, zjaveniach a vizionároch, duchovný
program, obed (objednávka), individuálne voľno
- 18,30 hod. otvorenie slávnosti a privítanie pútnikov v Sanktuáriu pred Kaplnkou Zjavenia, večera,
sviečkový sprievod, v noci o 22,30 hod. slávnostná svätá omša na nádvorí pri hlavnom oltári, noc
bdenia s Eucharistiou, privátna nočná adorácia s požehnaním pútnikov, nocľah
13.09.2022 Ut: raňajky v hoteli, o 09,00 hod. modlitba posvätného ruženca na mieste Zjavenia a
Procesia so sochou Panny Márie po námestí Sanktuária k hlavnému oltáru
- 10,00 hod. medzinárodná svätá omša na Cova Da Iria, požehnanie chorých s Eucharistiou, osobitné
zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, procesia a záverečné "ADEUS" - "ZBOHOM,
DOVIDENIA" (pútnici sa lúčia s Pannou Máriou mávaním bielymi vreckovkami), obed (objednávka),
večera, 21,30 hod. medzin. modlitba posv. ruženca pred kaplnkou, sviečkový sprievod, procesia, nocľah
14.09.2022 St:
SANTIAGO DE COMPOSTELA (E)
- 04,15 hod. autobusom transfer do Španielska, raňajky a večera formou balíčkov, príchod do celosvetovo
známeho a vyhľadávaného pútnického svätého mesta, prehliadka Katedrála sv. apoštola Jakuba
s hrobom a socha sv. apoštola Jakuba (r. 1211), Stará katedrála – Krypta, Portál slávy – Portico de la
Gloria je vrchol románskeho sochárskeho umenia, Botafumeiro – najväčšia pohyblivá kadidelnica,
Nemocnica Katolíckych Kráľov z r. 1501, o 16,00 hod. slovenská svätá omša v kaplnke Katedrály sv.
Jakuba, Palác Rajoy – seminár, radnica a sídlo vlády, Kláštor Santo Domingo de Bonaval, založený sv.
Dominikom r. 1220, individuálne voľno, odchod do Fatimy (P), nocľah
15.09.2022 Št:
LISABON (P)
- raňajky v hoteli, svätá omša, prehliadka Lisabonu, Lisabonská katedrála Sé, Kostol sv. Antona
Paduánskeho, postaveného na mieste rodiska sv. Antona Paduánskeho, Betlém veža, prístav,
Atlantický oceán, Pomník objaviteľom Portugalska, mapy, Socha Krista Kráľa, Námestie
Komercie..., transfer do Fatimy, večera (objednávka), o 21,30 hod. medzinárodná modlitba posvätného
ruženca pred kaplnkou Zjavenia, sviečkový sprievod, procesia so sochou Panny Márie, nocľah
16.09.2022 Pi: raňajky v hoteli, svätá omša, obed (objednávka), Krížová cesta a Kalvária s
požehnaním, Kaplnka sv. Štefana, Valinhos - miesto štvrtého zjavenia sa Panny Márie, miesto zjavenia
Anjela Pokoja Loca do Anjo, prehliadka rodiska a domov malých vizionárov: sv. Františka, sv. Hyacinty a
Lucie, studne pri rodnom dome Lucie, kde sa taktiež zjavil Anjel Pokoja, večera, o 21,30 hod. ruženec,
procesia a sviečkový sprievod, nocľah
17.09.2022 So:
FATIMA (P) - LISABON (P)
- raňajky formou balíčkov, transfer na letisko v Lisabone o 03,15 hod., check-in: LIS (P) Terminál 02
- 07,15 hod. odlet z Lisabonu do BUD (H) spoločnosťou RYANAIR FR 8858 - priamy let v trvaní 3,35 hod.
BUDAPEŠŤ (H) - KOŠICE (SK)
- 11,50 hod. prílet na letisko Ferihegy v Budapešti Terminál 2B, transfer na SK do Košíc v trvaní 3,5 hod.

