
Putování po mariánských poutních místech 

19. 6. – 30. 6. 2017 

Ars – Lourdes – Fatima – Montserrat – La Salette 

1. den pondělí 19. 6. Ráno v 6:00 hodin odjezd (může být ještě upřesněn) ze Strahovic 

směr Nový Jičín, Německo, Francie – noční přejezd 

2. den úterý 20. 6. Ráno příjezd do Ars-sur-Formans, snídaně, prohlídka, program, 

mše svatá, odjezd na ubytování v okolí Lyonu, večeře, nocleh. 
(Premier Class dvoulůžkové pokoje) 

3. den středa 21. 6. Snídaně, odjezd. V podvečer příjezd do Lurd, večeře, nocleh. 
(Premier Class dvoulůžkové pokoje) 

4. den čtvrtek 22. 6. Snídaně, program v Lurdech, večeře, nocleh. 

5. den pátek 23. 6. Ráno snídaně, odjezd směr Fatima-100 let od zjevení. Příjezd 
do Fatimy večer, nocleh na hotelu. (pokoje 2,3,4, lůžka)  

6. den sobota 24. 6. Ráno snídaně program ve Fatimě, nocleh na hotelu. 

7. den neděle 25. 6. Ráno snídaně, program ve Fatimě, nocleh na hotelu. 

8. den pondělí 26. 6. Ráno snídaně, program, kolem poledne odjezd do Španělska-
noční přejezd. 

9. den úterý 27. 6. Ráno příjezd na Montserrat. Odpoledne odjezd na ubytování do 
Francie, večeře, nocleh (Premier Class) 

10. den středa 28. 6. Ráno snídaně, odjezd na La Salette (po cestě možná degustace 

vína na Provence), odpoledne La Salette, večeře, nocleh na La 
Salette. 

11. den čtvrtek 29. 6. Ráno snídaně, odjezd přes Německo do ČR–noční přejezd. 

12. den pátek 30. 6. Ráno příjezd domů. 

V ceně je započítáno: autobus, ubytování, 

strava-od 2. dne polopenze + balíček na den. 

Není započítáno: připojištění na cestu.  

Závazné přihlášky do 31. 1. 2017 se 

zálohou 7 000,- Kč.  

Přihlášení je možné přes:
P. Alois Peroutka – fara Nový Jičín 

mobil: 731 625 673, 
email: aloisper@seznam.cz  

                                                              nebo v hodinách kanceláře v N. Jičíně

Informační schůzka zájemců bude ve čtvrtek 8.12.2016 v 18:15 na faře v 

Novém Jičíně – více informací v ohláškách na - http://www.fnj.cz 
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