
ŘÍM - VĚČNÉ MĚSTO 
                                                                                              Kód zájezdu: 290810 

 
Termín: 29.08.2010 - 05.09.2010  
Cena: 6 500,- Kč  
 

 

Farní pouť s ubytováním a polopenzí v českém poutním domě Velehrad v těsné blízkosti Vatikánu. 

Každodenními procházkami chceme důkladně poznat Věčné město i Vatikán a hlavně sledovat "česká zastavení 

v Římě".  
  

Program zájezdu:  

1. den - neděle 29.8.: ve 14 hod. odjezd Rusava, Hlinsko pod Hostýnem, prusinovice,  dále do Klenovic na Hané 

a po trase Prostějov, Brno jízda směrem na Vídeň a Graz, dále hraničním přechodem Tarvisio do Itálie pouze s 

bezpečnostními a hygienickým zastávkami. 

2. den - pondělí 30.8. - centrum: ranní hygiena na motorestu před Římem, kolem 9. hod. příjezd do Říma . 

Celodenní prohlídka města: kostel sv. Kříže Jeruzalemského (mše svatá), Svaté schody,Laterán, sv. Kliment s 

hrobem sv. Cyrila, Colosseo - zvenku, jinak 12 EUR, pauza na oběd. Kolem Fora Romana přes Kapitol, kostel 

Santa Maria in Aracoeli s římským Jezulátkem, památník Viktora Emanuela krále. Il Gesu - jezuité, Santa Maria 

sopra Minerva, Pantheon - nejzachovalejší antický chrám, dnes kostel P. Marie od mučedníků, Piazza Navona, 

kostel Santa Maria del Anima -kaple s českými světci. Odchod (odjezd) na Velehrad. Ubytování, večeře, nocleh.  

3. den - úterý 31.8 - Vatikán.: mše svatá kaple Velehrad, snídaně. Vatikánská muzea (8 EUR) - společně s 

průvodcem, odpoledne bazilika San Pietro - prohlídka baziliky, katakomby s hrobem sv. Petra a mnoha papežů 

(Jan Pavel II), Cupola San Pietrovi (7 EUR), v 16.15 hod. adorační kaple v bazilice. Cestou na Velehrad kostel 

Santa Maria delle Grazie alle Fornacci (kaple Jana Nepomuckého). Večeře, nocleh. 

4. den - středa 1.9. - audience: snídaně. Středeční audience u svateho Otce (nám. sv. Petra nebo Castel 

Gandolfo). Odpoledne San Paolo fuori le Mura, mše svatá, Tre Fontane - místo stětí sv. Pavla a trapistický 

klášter nebo katakomby (7 EUR). Večeře, nocleh. 

5. den - čtvrtek 2.9 - naše kostely.: snídaně. Naším busem k Aventinu - San Anselmo (sv. Vojtěch), pohled na 

Vatikán přes klíčovou dírku dveří paláce Maltezských rytířů, Santa Sabina - dominikáni, panorama z 

pomerančové zahrady. Santa Maria in Cosmedin - úžasné moziky, starověký interiér, v átriu Bocca della verita - 

ústa pravdy, přejdeme kolem 2 chrámů z republikánské doby na Tiberský ostrov přes Fabriciův most. Na ostrově 

nemocnice Milosrdných bratří a hlavně chrám sv. Bartoloměje s ostatky sv. Vojtěcha (rámě). Odpoledne naším 

busem na via Flaminia - kostel Santa Croce, titulární kostel kardinála Berana, piazza Jan Palach - pomník, Ponte 

Milvio - socha sv. Jana Nepomuckého (míísto bitvy císaře Maxentia a Konstantina). Večeře, nocleh. 

6. den - pátek 3.9. - naši svatí a významné osobnosti: pěšky kolem Oltáře míru (Ara Pacis), kostel San 

Lorenzo in Lucina - kaple sv. Jana Nepomuckého, Po třídě luxusních obchodů via Condotti ke Španělským 

schodům, Místní dopravou k. Santa Maria della Vittoria (Bílá Hora), případně Santa Maria degli Angeli 

(projektoval Michelangelo). Dále místní dopravou k Santa Maria Maggiore - schválení slovanské liturgie, sv. 

Passeda (Sv. Cyril a Metoděj) - měše svatá, pěšky k Fontana di Trevi. Místní dopravou na ubytování, večeře, 

nocleh. 

7. den - sobota 4,9. - den odjezdu: mše svatá v kapli Velehradu, snídaně. Vyklizení pokojů, naložení zavazadel 

do autobusu a v 9 hod. odjezd do Assisi. Prohlídka Assisi – bazilika sv. Františka s hrobem světce, dóm sv. 

Rufina, sv. Klára, Panna Maria sopra Minerva, sv. Damián. Kolem 22. hod. návrat do vlasti s bezpečnostními a 

hygienickými přestávkami. 

8. den - neděle 5.9.: kolem 16. hod. příjezd domů 

 

Stravování: 5x polopenze  

Ubytování: 5x nocleh ve 2 -5 lůžkových pokojích v poutním domě Velehrad v Římě  

Cena zahrnuje:  
zahrnuje dopravu luxusním autobusem s klimatizací, WC, videem, 5x nocleh ve 2 -5 lůžkových pokojích s 

polopenzí v poutním domě Velehrad, pojištění léčebných výloh do 100 tisíc Eur, pojištění CK proti úpadku, 

pojištění na storno zájezdu,odborný průvodce. Dle potřeby vyzkoušíme římské metro nebo městský autobus, což 

je nejrychlejší přesun (1 lístek na metro stojí 1 Eur, celodenní lístek 4 EUR). Doprovod kněze, denně mše svatá. 

Cena nezahrnuje:  

lístky na metro, vstupy a kapesné 50-70 Eur 

Poznámka:  
doporučuji s sebou polštářek pod hlavu a deku do autobusu pro noční jízdu, pohodlnou obuv, deštník, trochu 

jídla na obědy, možnost si koupit pizzu v rychlém občerstvení v Římě, také v autobuse je možnost občerstvení za 

koruny (studené a teplé nápoje, polévka), léky, fotoaparát, plavky. 
Změna programu vyhrazena                                                                                                                                „Na cestu s námi vyjdi Pane..." 

Mgr. Jindřich Miklas                                                796 01 Prostějov, Pešinova 21, tel/fax: 582 338 411 

Cestovní kancelář                                          E-mail: miklastour@miklastour.cz, www.miklastour.cz 

mailto:miklas-tour@volny.cz

