
Farská púť 18.6. - 25.6.2017

Trasa: Nitra – Spoleto – Cascia – Manoppello – San Giovanni Rotondo –
Monte san Angelo – Lanciano – Loreto – Bologna – Madonna di Corona –

Verona – Padova – Nitra

Cena : 370 eur
Zahŕňa: Dopravu autobusom, 6 x ubytovanie (1 x raňajky + 5 x polp.), duchovný sprievod.
V cene nie je zahrnuté komerčné cestovné pripoistenie.

Navrhovaný program:

1.deň nedeľa 18.6.  pristavenie autobusu ráno o 04.30,  naloženie batožiny,  sv.  omša a  o 05.30
odchod  smer  Rakúsko  –  Taliansko.  Celodenný  rýchly  presun  (cca  1200km)  s  nutnými  biolog.
zastávkami. Večer asi o 20.00 príchod na  ubytovanie do Spoleto.  Voľný program – nocľah.
2.deň pondelok 19.6.  raňajky, naloženie batožiny, krátka obhliadka pamiatok v Spolette, potom
odchod do Cascie (cca 40km) Sv. omša, obhliadka a poklona v bazilike sv. Rity. Pokračujeme do
Manoppello (cca 220km), kde si pozrieme Veronikinu šatku. Nakoniec presun do San Giovanni
Rotondo. (cca 200km). Príchod cca 20.00. Večera – ubytovanie – voľný program – nocľah.
3. deň utorok 20.6.  po raňajkách celodenný duchovný program v mieste pôsobenia sv. Pátra Pia
San Giovanni + Monte san Angelo.(cca 60km) Večera – nocľah.
4.deň streda 21.6. po rannej sv. omši a raňajkách odchod do Lanciano (cca 160km) – eucharistický
zázrak Kristovej krvi. Pokračujeme na ubytovanie do Loreto (cca 190km). Večera – voľný program
– nocľah.
5. deň štvrtok 22.6.  po rannej sv. omši a raňajkách odchod smer Bologna (cca 250km) návšteva
kostola  sv.  Dominika  +  obhliadka  iných  pamätihodností.  Pokračujeme  na  ubytovanie  smer
Bussolengo (cca 150km) Večera – voľný program – nocľah.
6. deň piatok 23.6. po raňajkách odchod do Madonna di Corona (cca 30 km) návšteva sanktuária –
sv. omša. Presun do Verony (cca 50km) - obhliadka historického centra. Návrat na večeru do hotela.
Po večeri sa vrátime do Verony na operu Nabucco v miestnom amfiteátri.  Po predstavení návrat do
hotela – nocľah.
7.deň sobota 24.6. po raňajkách naloženie batožiny a odchod do Padovy (cca 110km). Sv. omša v
bazilike  sv.  Antona  +  obhliadka  pamätihodností.  Po  skončení  nasleduje  posledný  presun  smer
Slovensko (cca 800km).
8. deň nedeľa 25.6. príchod do Nitry v skorých ranných hodinách.

Ubytovanie: Prvý nocľah v Spolete v hoteli s raňajkami vo dvoj-trojlôžkových izbách  (večera z
vlastných zásob).  Druhý a tretí nocľah v San Giovanni Rotondo. v hoteli v dvoj-trojlôžkových
izbách s  polpenziou.  Štvrtý  nocľah v  Lorete  u  sestričiek  v  jedno-dvoj-trojlôžkových izbách s
polpenziou. Piaty a šiesty nocľah v Bussolengo v hoteli v dvoj-trojlôžkových izbách s polpenziou.

Dôležité upozornenia: Na ceste budeme plných 7 dní, tak sa prosím vhodne pripravte hlavne čo sa týka
oblečenia a prípadnej stravy na cestovanie. Pred odchodom sledujte na internetových stránkach počasie v
oblastiach, ktoré navštívime a podľa toho si prípadne pribaľte aj niečo prechodné na oblečenie. Cestovanie
kvôli prípadnej únave z noci v autobuse sme volili počas dňa iba s jedným nočným presunom a to cestou z
Padovy domov.  Budeme dosť chodiť aj pešo, tak prosím vezmite si pohodlnú a pevnú obuv.
Doklad  na  cestovanie  pas  alebo  platný  OP.   Peniaze  -  v  Taliansku  sa  platí  eurami.  Výšku  prípadného
vreckového  na  nákup  suvenírov  a  prípadných  neplánovaných-mimoriadnych  vstupov si  volí  každý
individuálne. Vstupné na operu Nabucco nie je v cene púte a činí 30 eur.


