
 
 

 
 

SAN GIOVANNI ROTONDO 
BARI, MONTE SANT ANGELO  

 
 

5-dňový letecký pútnický a poznávací zájazd  
 
do jedného z najnavštevovanejšieho mesta Talianska, kde môžete hlbšie zažiť 
Ježišov uzdravujúci dotyk, na miesto, v ktorom dlhé roky pôsobil známy svätec 
sv. Páter Pio z Pietrelciny.  
Ponúkame Vám účasť na svätých omšiach s požehnaním v Chiesa Antica, kde 
dlhoročne slúžieval sv. omše sv. Páter Pio, ako aj jedinečnú možnosť návštevy 
hornej a dolnej časti Baziliky sv. Pátra Pia, kde je vystavené telo svätca 
k verejnej úcte.  
Pripravili sme pre Vás aj celodenný výlet do mestečka Monte Sant´Angelo 
známe už ako veľké pútnické miesto stredoveku, kde sa zjavil Archanjel Michal. 
Zhliadneme aj hrob sv. Mikuláša v mestečku Bari. Pripravený duchovný 
program bude nezabudnuteľným zážitkom.  
 

25. 09.  -  29. 09. 2023 
                  759,- € 

 
V cene je zahrnuté: 
- letecká doprava (priame lety): Budapešť (H) – Bari (I) a späť leteckou spoločnosťou 
Wizz Air, palivové príplatky, letiskové a bezpečnostné poplatky, transfery: letisko 
v Bari - S.G.R. a späť, 4x ubytovanie v **** hoteli v blízkosti Sanktuária v 2-
posteľových izbách, 4x polpenzia (rozšírené raňajky formou švédskych stolov 
a servírované večere, víno, minerálna voda), bohatý duchovný program, celodenný 
výlet do Monte  Sant´Angelo, sprievodca, lekár, kňaz 
 
Príplatok: 
- jednoposteľová izba: 25,- € /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: 10,- €/os./pobyt, transfer: Košice – 
letisko Budapešť a späť: 70,- €/os., mestská hotelová daň: 2,- €/os./deň, prioritný 
nástup do lietadiel, miestenky v lietadlách, malá 10 kg batožina a veľká 20 kg check-
ujúca batožina do podpalubia lietadla, 2x obedy    
 
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) 
 
25.09.2023 (pondelok)  
- 06.15 hod. zraz v Košiciach pred Hotelovou akadémiou (OC Astória) na Južnej triede 10, 
transfer do Budapešti (H) na letisko Ferenz Liszt-Ferihegy Terminál 2B v trvaní 3.5 hod. 
s jednou hygienickou prestávkou v Maďarsku. Klientom zo vzdialených miest zabezpečíme 
bezplatne ubytovanie v hoteli v Košiciach z 24.09. na 25.09.2023  
- 07.00 hod. svätá omša za pútnikov a ich rodiny s požehnaním v Kostole zoslania Ducha 
Svätého v Košiciach, Južná trieda 2 
-  12.30 hod. check-in na letisku v Budapešti Terminál 2B 
- 14.30 hod. odlet priamym letom do Bari leteckou spoločnosťou Wizzair (let 1.30 hod.) 
                                         BARI (I) 
- 16.00 hod. plánovaný prílet do Bari, autokarový transfer do San Giovanni Rotondo, večera 
v hoteli, ubytovanie, individuálny program, nocľah  
 
26.09.2023 (utorok):        SAN GIOVANNI ROTONDO (I) 
-  07.00 hod. ranné chvály v hotelovej kaplnke, raňajky 07.30 hod. v reštaurácii v hoteli 
- so sprievodcom: exteriér sanktuária, Dom úľavy od utrpenia, Kostol Chiesa Antica, 
Kostol Milostivej Panny Márie, svätá omša, horná a dolná časť najmodernejšej Baziliky 
sv. Pátra Pia,  hrob svätca, dielo: oltár a bronzový Kríž bolesti a utrpenia,  bohostánok: dar 
sv. Otca Jána Pavla II. – oktagonálny pilier z lávy zo sopky Etna, Eucharistická poklona, 
obed (objednávka), individuálne voľno, nákup suvenírov a devocionálii, večera 
- 20:30 hod. modlitba posvätného ruženca a vešpier s bratmi Kapucínmi v dolnej Bazilike 
sv. Pátra Pia (pred hrobom svätca), nocľah 
 
27.09.2023 (streda)    
- 07.00 hod. ranné chvály v hotelovej kaplnke, raňajky 07.30 hod. v reštaurácii v hoteli 

                      MONTE SANT ´ANGELO (I) 
- 08.30 hod. odchod autobusom na celodenný výlet do Monte Sant´Angelo, zhliadnutie 
starodávneho pútnického miesta, jaskyne, v ktorej sa zjavil Archanjel Michal r. 409, svätá 
omša  v jaskyni, individuálne voľno, návrat do San G. Rotondo, duchovný program, večera 
- 20.30 hod. modlitba posvätného ruženca a vešpier s bratmi Kapucínmi v dolnej Bazilike 
sv. Pátra Pia pred hrobom svätca, nocľah 
 
28.09.2023 (štvrtok)      
- 07.00 hod. ranné chvály v hotelovej kaplnke, raňajky 07.30 hod. v reštaurácii v hoteli 
- 08.30 hod. svätá omša, návšteva pôvodného kláštora, kde žil sv. Páter Pio: cela, relikvie 
svätca, bohoslužobné ornáty, spovednica, fotogaléria, rukavice, ktorými skrýval svoje stigmy, 
pôvodný hrob svätca, pamätná hala venovaná hlbokej úcty Pátra Pia k Eucharistii, život 
Pátra Pia – história jeho utrpenia, lásky a veľkosti jeho kňazstva, kríž na chóre, pod ktorým 
sa svätec dlhé hodiny modlieval a pod ktorým sa svätcovi často otvárali a krvácali rany od 
stigiem, film o sv. Pátrovi Piovi, obed (objednávka), krížová cesta s individuálnym 
požehnaním, večera    
- 20.30 hod. modlitba posvätného ruženca a vešpier s bratmi Kapucínmi v dolnej Bazilike 
sv. Pátra Pia pred hrobom svätca, nocľah 
 
29.09.2023 (piatok) 
- 06.30 hod. svätá omša v hotelovej kaplnke, raňajky 07.15 hod., uvoľnenie hotelových 
izieb, naloženie batožín do autobusu, o 08.00 hod. transfer do mesta Bari 
                                         BARI (I) 
- zhliadnutie hrobu sv. Mikuláša v Katedrale sv. Milukáša, transfer na letisko v Bari 
- 14.35 hod. check-in na letisku v Bari 
- 16.35 hod. odlet z Bari do Budapešti, priamy let (1,35 hod.) leteckou spoločnosťou Wizzair 
                                         BUDAPEŠŤ (H) 
- 18.10 hod. prílet na letisko Ferenz Liszt-Ferihegy do Budapešti Terminál 2B        
- transfer na SK do Košíc v trvaní 3,5 hod. s jednou hygienickou prestávkou v Maďarsku 
                                         KOŠICE (SK) 
- príchod vo večerných ranných hodinách na parkovisko pred Hotelovú Akadémiu 


