CESTOVNÁ KANCELÁRIA B.C.A. KOŠICE
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. JURAJA HUBOŠOVCE
organizujú

LURDY 2018
6-dňový letecký pútnický zájazd s dostatočným časom na prežite
bohatého duchovného programu pri príležitosti 160. výročia 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 160 rokov. Mnoho ctiteľov Panny
Márie vyhľadáva túto dlhoročnú Oázu ticha, pokoja s povznášaním ducha a s vierou v uzdravenie tela
a duše. 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.

17. 06. – 22. 06. 2018
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, mestská hotelová daň
v Lurdoch, poplatky pútnikov v Sanktuáriu, lekár, sprievodca, kňaz, splátkový bezúročný spôsob
platenia
POVINNÉ DOPLATKY: rozšírené komplexné poistenie klientov v zahraničí: 2,09 €/os./deň, poistenie
CK proti insolventnosti 5,- €/os., príplatok za jednoposteľovú izbu: 20,- €/os./noc, transfery z Košíc na
letisko v Krakowe a späť: 80,- €/os., vstup na lanovku v Lurdoch, veľká check-ujúca batožina do 20 kg
Informácie a rezervácia do 15.11.2017: Peter Sabol, kaplán, 0908 335396, www.ckbca.sk, E –
mail: info@ckbca.sk, mobil: 0905 196216
-

zájazd je možné aj splácať bezúročnými splátkam, napr. 50.00 Eur/mesačne, do konca roka 2018

-

pre ostatných záloha 350,- Eur/os., a 1 mesiac pred vycestovaním úhrada zvyšnej sumy

-

transferový bus na/z letisko, bude pristavený v Hubošovciach-JUR

