
KOMBI DOPRAVA 

CENA: 650 EUR    
 
 autobusová doprava do Fatimy (80 EUR).          

Jednu cestu  autobusu zaplatí II. skupina pútnikov. 

 jednosmerná letenka z Lisabonu do Budapešti (120 EUR)*,   

 autobusový odvoz z letiska v Budapešti do Humenného (11 EUR), 

 7 x hotelové ubytovanie, 

 7 x raňajky,  

 5 x večere ( 274 EUR, za ubytovanie, raňajky, večere), 

 sprievodcovia (17,50 EUR),  

 komplexné cestovné poistenie ( 17,82 EUR), 

 povinné zákonné poistenie voči insolvencii CK (10 EUR), 

 rádiosystém (11 EUR), 

 DPH (10 EUR), 

 ostatné súvisiace náklady ( 98,68 EUR).  

 

 

FATIMA 2017  FARSKÁ PÚŤ  
14.10. – 22.10. 2017  

Autobus tam * lietadlo späť  

Program: 
1. Deň, sobota.  

Odchod z miesta určenia do mesta Padova, (cca 1018 km, cca 12 až 15 hodín jazdy autobusom). Nočná jazda č. 1.  

2. Deň, nedeľa. 

Príchod do mesta PADOVA, ubytovanie od cca 14:00 hod, oddych na izbách, program v centre mesta. Nocľah č. 1. 

3. Deň, pondelok.  

Raňajky, odchod smerom do LA SALETTE (cca 606 km, cca 8 až 10 hodín jazdy autobusom - úsek cesty sa 

nachádza v horskom teréne Álp), pútnickeho miesta vo Francúzskych Alpách, neďaleko mesta Grenoble. 

Program v La Salette. Ubytovanie v okolí. Večera. Nocľah č. 2. 

4. Deň, utorok.  

Raňajky, pokračovanie do Lúrd (cca 757 km, cca 9 až 11 hodín jazdy autobusom). Príchod do Lúrd. Oddych na 

izbách. Program v  mestečku LURDY. Nocľah č. 3. 

5. Deň, streda. 

Raňajky, celodenný program  v mestečku LURDY, prestávky na oddych a individuálne voľno. Večera. Nocľah č. 4. 

6. Deň, štvrtok.  

Raňajky, odchod do mesta FATIMA (cca 1046 km, cca 12 až 15 hodín jazdy autobusom), príchod vo večerných 

hodinách, večera, ubytovanie, nocľah č. 5. 

7. Deň, piatok. 

Raňajky. FATIMA, celodenný program s prestávkami na oddych a individuálne voľno. Večera. Nocľah č. 6. 

8. Deň, sobota. 

Raňajky. FATIMA,  celodenný program s prestávkami na oddych a individuálne voľno. Večera. Nocľah č. 7. 

9. Deň, nedeľa. 

Raňajky, check out (opustenie hotelových izieb), naloženie batožiny do autobusu, ďalší program vo Fatime alebo 

prehliadka mesta LISABON, popoludní odchod na letisko do Lisabonu, prílet do Budapešti v nočných hodinách, 

odvoz autobusom do východiskovej zastávky na Slovensku.   
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