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AKČNÍ CENA 680 €             16.990,-
Akční cena za osobu 
od 

16.990.-Kč 

Akční SENIOR 60+  
cena 

15.490,-Kč 

Číslo zájezdu 401 
Katalogová cena za osobu 26.990,-Kč 
Cena dítě 3-11 let 14.490,-Kč 
Cena junior 12-17 let  14.490,-Kč 
Počet dnů 8 
Počet nocí  5 
Termín odjezdu 13.3.2022 
Termín příjezdu 20.3.2022 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*5 x ubytování ve *** hotelu 
*7 x snídaně nebo snídaňový balíček 
*7x teplou večeři nebo speciální balíček 
*kávu, capuccino během celého zájezdu -bus 
*svačinky v buse a drobné občerstvení 
*výlet vaporettem v Benátkách 
*vstupy do památek během prohlídky 
*bohoslužby dle programu zájezdu 
*duchovní doprovod a podporu 
římskokatolického kněze 
*dopravu luxusní autobusem s klimatizací, wc, 
*delegáta a průvodce CK 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*zdravotní pojištění včetně storna 590,-Kč 
 
 
Váš delegát a průvodce Pavel ČÍŽ 
 

Je čas se zastavit, odpočinout si a opravdu si prožít s úctou a pokorou poutní zájezd do francouzských Lurd. Toto úžasné 
mariánské poutní místo má svoji neopakovatelnou atmosféru a také místa, města, kostely a katedrály během naší poutní 
cesty ve Vás zanechají neskutečný zážitek. I tentokrát jsme pro Vás připravili vše tak, abyste se opravdu o nic nemuseli 
starat a mohli si tak užívat nejen duchovní stránku našeho poutního zájezdu, ale i krásných míst, kultur, gastronomie a 
zvyků místních obyvatel.     
1.den 14.3.2021 NEDĚLE - odjezd z ČR 
V odpoledních hodinách odjezd z ČR trasa: Ostrava-Frýdek Místek-Hranice-Val.Meziříčí-Vsetín-Lidečko-Brumov-
Trenčín-Pieštany-Bratislava, noční přejezd do Itálie. Před odjezdem krátké požehnání v kostele Sv. Kateřiny v 
Lidečku 
2.den 15.3.2021 PONDĚLÍ-BENÁTKY- PADOVA - Itálie 
V ranních hodinách dorazíme do Itálie, kde si dle časových dispozic uděláme delší zastávku na odpočivadle Sv.Jiří k 
provedení osobní očisty a především snídaně. Snídaně bude teplá a zajištěna v našem buse. Následuje přejezd do 
Benátek, přejezd vaporettem (vodní autobus) na náměstí Sv. Marka, prohlídka náměstí, Dóžecí palác, Basilika St. 
Marco, dále procházka okolo kanálu Grande, přes most Rialto, možnost nákupů suvenýrů a pravých italských 
špaget. Následuje mše svatá v KATEDRÁLE SVATÉHO MARKA. Po mši přesun k busu a odjezd do Padovy. V Padově 
městě Sv. Antonína navštívíme tuto nádhernou katedrálu společně s modlitbou k Sv. Antonínovi. Během cesty 
dostanete studený oběd a občerstvení. Ve večerních hodinách příjezd na hotel v Janově, ubytování a večeře. 
3.den 16.3.2021 ÚTERÝ - ST.TROPEZ - AVIGNON - Francie 
Časně ráno odjezd busem do Francie. Snídaně z časových důvodů v buse-snídaňové balíčky. V dopoledních hodinách 
příjezd do St. Tropez, prohlídka přístavu a rybích trhů, mše svatá v místním kostelíku, prohlídka tržnice a města 
včetně fotografie před legendární četnickou stanicí. Následně odjezd ze St.Tropez . V podvečer dorazíme do města 
Avignon. Avignon je jedno z hlavních kulturních center Francie a říká se mu i město papežů. Evropského významu 
dosáhl ve středověku, kdy sloužil jako sídlo papežů. Po příjezdu kolem poledne navštívíme Papežský palác a 
Avignonské hradby se slavným mostem přes řeku Rhonu. Ve večerních hodinách odjezd na hotel, ubytování a 
večeře. 
4.den 17.3.2021 STŘEDA – LURDY - Francie 
Ráno po snídani odjezd do Lurd. Během cesty návštěva místní pravé francouzské vinotéky s možností zakoupení 
francouzských vín za zajímavé ceny. V podvečer příjezd od Lurd, prohlídka Lurd a seznámení s poutním místem, mše 
svatá, volný program, večeře. 
5.den 18.3.2021 ČTVRTEK - LURDY - Francie 
Volný program dle vlastního uvážení, návštěva mše svaté a zajímavých míst. 
6.den 19.3.2021 PÁTEK - MARSEILLE - MONACO -Francie 
V brzkých ranních hodinách odjezd do Marseille. Po příjezdu navštívíme basiliku Panny Marie Strážné, kde se 
zúčastníme mše svaté a následně po prohlídce basiliky sestoupíme na prohlídku starého přístavu. Z Marseille se 
vydáme do světoznámého Monaka, kde nás kromě prohlídky tohoto města budeme mít i krátkou bohoslužbu v 
místním kostele. Dle situace i možnost koupání. Ve večerních hodinách odjezd na hotel, ubytování a večeře. 
7.den 20.3.2021  SOBOTA - SASSELO- GENOA-Itálie  
Brzy ráno vyrazíme do Sassela, prohlídka vesničky blahořečené Chiara Luce Badano, kde proběhne mše svatá, 
návštěva hrobky Chiara Luce. Dále jste zváni na pravý italský oběd a po obědě odjezd do Janova, kde si 
prohlédneme centrum města, zavítáme do rodného domu Kryštofa Kolomba a prohlédneme si Janovskou katedrálu. 
V podvečer vyrazíme do ČR. Během cesty teplá večeře v buse. 
8.den 21.3.2021 NEDĚLE - ČR 
V dopoledních hodinách příjezd do ČR. Během cesty snídaně v buse.  
 

Program zájezdu  

                                                   Pořadatelem zájezdu je CK RIVIERA TOUR , ičo 259 117 41 , Tel: 577 330 200,  Email: info@rivieratour.cz 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

LURDY-BENÁTKY-PADOVA-JANOV-ST.TROPEZ-AVIGNON-MARSEILLE-SASSELO 
 


