
Ďakovná púť do Ríma 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zahŕňa: 
→ Dopravu: autobus vybavený klimatizáciou, WC, barom, DVD 
→ Ubytovanie s polpenziou: (3x) 
→ Technický a duchovný sprievodca 
 
Cena nezahŕňa: 
→ Cestovné poistenie 12 €; 
→ Lístok do metra 1,5 € / jazda 
→ Audiozariadenie 10 € / osoba na celý pobyt 
→ Assisi mestská doprava 3 € / osoba 
 
Program zájazdu: 
1. deň: 27. 4. 2022 - streda 
Odchod z farnosti Poprad o 9:00h (parkovisko pri Bille pri autobusovej stanici) 
2. deň: 28. 4. 2022 - štrvrtok 
V ranných hodinách príchod do Assisi, prehliadka mesta, Návšteva San Damiano, baziliky sv. 
Kláry, námestie a rodný dom sv. Františka, bazilika sv. Františka. V popoludňajších hodinách 
pokračovanie v ceste do Ríma, večera a nocľah. 
3. deň: 29. 4. 2022 - piatok 
Po raňajkách celodenná prehliadka Ríma. Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore, Lateránskej 
baziliky a Svätých schodov, Baziliky sv. Klementa, Koloseum. Po návrate na hotel večera 
a nocľah. 
4. deň: 30. 4. 2022 - sobota 
Po raňajkách presun do Vatikánu kde sa o 12:00 hod. zúčastníme audiencie  Slovákov u 
Svätého Otca Františka. O 14:00 hod. slávenie sv. omše so slovenskými biskupmi v Bazilike sv. 
Petra. Po programe prehliadka Ríma, osobné voľno večera a nocľah. 
5. deň: 1. 5. 2022 - nedeľa 
Po raňajkách prehliadka Baziliky sv. Pavla za hradbami, na poludnie modlitba Anjel Pána so 
Svätým Otcom Františkom, v poobedňajších hodinách prehliadka známych pamiatok ako 
Španielske námestie, Fontána di Trevi a Pantheon. V podvečerných hodinách odchod na 
Slovensko. 
6. deň: 2. 5. 2022 - pondelok 
V poobedňajších hodinách príchod do farnosti Poprad.  
 
Pozn.: Súčasťou duchovného programu v Ríme bude každodenná slovenská sv. omša. 
 
*CK si vyhradzuje právo na zmenu programu. 

 
 
 

Termín: 27.4.2022 - 2.5.2022 

Cena zájazdu: 335 € 

 

 

GOSPA TRAVEL, s.r.o. Cestovná kancelária 

CHROMEK Vladimír, 08213 Tulčík 187  

mobil: 0902 373 505, 0907 563 317  

e-mail: v.chromek@gmail.com  

www.gospatravel.net 


