PROGRAM (zmena programu, časov odletov a príletov vyhradená)
17.06.2018 (nedeľa)
Košice (SK)
- 00.20 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 – Hubošovce – 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, resp. ponúkneme
bezplatné ubytovanie v hoteli v Košiciach zo soboty 26.05. (16.06) na nedeľu 27.05.2018 (17.06.2018)
- 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
18.06.2018 (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 Sanctuáriu
- 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
19.06.2018 (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
20.06.2018 (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
21.06.2018 (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 – Hubošovce – Prešov do Košíc
22.06.2018 (piatok)
Košice (SK)
- 05.00 hod. príchod do Košíc na parkovisko pred Hotelovú Akadémiu

