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            Rímskokatolícka farnosť Žilina-Vlčince 

 

Vás pozývajú na letecký  

pútnicko-poznávací zájazd 

 

Fatima – Batalha – Alcobaca – Nazaré – Porto 

Braga – Coimbra – Santarém – Lisabon – Sintra 
 

Termín: 17. 5. – 23. 5. 2018  

Cena:  870 € 

V cene zájazdu je zarátané: autobusová doprava Žilina – letisko Viedeň a späť, letecká doprava 

do Lisabonu a späť, všetky letiskové poplatky, občerstvenie na palube lietadla, autobusová 

doprava v Portugalsku, 6 × ubytovanie v hoteli*** s raňajkami, 5 × večera, audiosystém, 

náboženský program podľa popisu, odborný sprievodca – kňaz Martin Mojžiš, duchovný 

sprievodca – Richard Folučka.  

V cene zájazdu nie je zarátané: komplexné cestovné poistenie Union (2 €/1 deň), ceny vstupov.   

Pasové a vízové povinnosti: pas alebo občiansky preukaz s platnosťou minimálne pol roka po 

návrate. 

PREDBEŽNÉ PRIHLASOVANIE: do 7. 1. 2018 v sakristii farského Kostola Sedembolestnej 

Panny Márie, Žilina-Vlčince. Po predbežnom prihlásení v kostole obdržíte z CK AWERTOUR 

prihlášku, ktorú vyplníte, uhradíte zálohu vo výške 400 € a prihlášku zašlete na adresu CK 

AWERTOUR, spol. s r.o., Radlinského 28, 811 07  Bratislava.  

Po 7. 1. 2018 sa musíte prihlásiť priamo v CK AWERTOUR (budú Vás informovať, či sa ešte 

môžete prihlásiť).  

 

    



PROGRAM ZÁJAZDU: 

1. deň: sv. omša v kostole na Vlčincoch s požehnaním pútnikov, odchod autobusom zo 

Žiliny na letisko do Viedne, odlet do Lisabonu. Transfer autobusom do hotela vo Fatime, 

ubytovanie a nocľah. 

2. deň: raňajky, celodenný náboženský program vo Fatime – sv. omša, prehliadka areálu, 

popoludní krížová cesta, večera. Večer účasť na sviečkovej procesii. Nocľah.    

3. deň: raňajky, návšteva miest Batalha, v ktorom sa nachádza nádherný gotický kláštor; 

Alcobaca s jedným z najväčších kláštorov v Portugalsku a pútnického miesta Nazaré. 

Návrat do Fatimy – večera, večerný náboženský program.  

4. deň: raňajky, odchod do mesta Porto, prehliadka mesta. Pokračovanie v ceste do Bragy – 

prehliadka Baziliky Bom Jesus do Monte a najstaršej Katedrály Panny Márie 

v Portugalsku. Ubytovanie, večera a nocľah v Coimbre. 

5. deň: raňajky, prehliadka Coimbry (staroveké mesto; UNESCO) – návšteva kláštora 

s pamätnou izbou sv. Lucie. Pokračovanie programu návštevou Santarém – prehliadka 

mesta, hlavne Kostola Igreja do Santíssimo Milagre (miesto eucharistického zázraku). 

Pokračovanie v ceste do Lisabonu. Ubytovanie, večera a nocľah v Lisabone. 

6. deň: raňajky, prehliadka mesta Lisabon. Popoludní návšteva mesta Sintra (zapísané 

v svetovom dedičstve UNESCO). Palác Da Pena je považovaný za najkrajšiu turistickú 

atrakciu Portugalska. Návrat do Lisabonu, večera a nocľah. 

7. deň: raňajky, odchod na letisko s následným odletom. Transfer autobusom do Žiliny. 

Zmena programu vyhradená. 

 

 

KONTAKT:  

Organizátor: AWERTOUR, spol. s r.o., Radlinského 28, 811 07   Bratislava  

                      ck@awertour.sk, tel./fax: 02/524 92 922 

Kontaktná osoba vo farnosti: Zuzana Očkajáková, 0907 415 514, ockajakova.z@gmail.com 
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