
POUTNÍ CENTRUM KRÁLOV

VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM KOORDINÁTOREM NÁRODNÍ POUT

LLEETTEECCKKOOUU
 
PROGRAM: 
���� Pondělí 8. 11. 2010  
Letiště Praha - Ruzyně odlet v
leteckou společností SMART WINGS  do 
Říma 13.00 hod. Přesun z letiště
Říma naproti metra Termini v **** 
se snídaní. Ubytování na 4 noci vždy se s
kdekoliv v blízké restauraci či kdekoli
 

���� Úterý 9. 11., středa 10. 11., čtvrtek 11.
Účast na všech hlavních akcích 
průvodce metrem nebo individuáln
Pro zájemce bude také připraven poznávací program navíc
čtvrtek 11. 11. odpoledne. Tedy př
 

���� Pátek 12. 11. 2010 
Po snídani přesun z hotelu s průvodcem na 
přílet Praha - Ruzyně v 15.45 hod.
 
 

CCeellkkoovváá  cceennaa: 99..99
 
 

 
• Cena zahrnuje:  
Letenku Praha-Řím a zpět, včetně všech letištních poplatk
se snídaní, kompletní pojištění a pojišt
 

• Cena nezahrnuje: 
dopravu na letiště a z letiště v Praze a Ř
poutě. Pokud výslovně požadujete 1- lů
ceny za 1 lůžkový pokoj a noc je 550,- 
 

(Poutní brožury aj. obdržíte od přípravného výboru oproti malému p

Santa Maria Maggiore v úterý 9.11., vč

jednotlivých CK zajišťujících národní pou
 

PŘIHLÁŠKY, PROSÍM, ZASÍLEJTE
na adresu: poutnik@diecezehk.cz

569 11 Koclířov 
 

Počet míst letecké pouti s našimi biskupy v
přihlášek na základě kterých obdržíte od CK VOMA T
pro platbu. Pokud závaznou cestovní smlouvu a
 
 

Příjmení       

Bydliště       

Rodné číslo    

E- mail 

� 

POUTNÍ CENTRUM KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE
PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEE  

HLAVNÍM KOORDINÁTOREM NÁRODNÍ POUTĚ DO ŘÍMA 

UU  PPOOUUŤŤ  ddoo  ŘŘÍÍMMAA  ::  88..  ––  1122..  1111..  22

 odlet v 11.05 hod. společně s našimi biskupy 
ností SMART WINGS  do Říma. Plánovaný přílet do 

letiště do hotelu. Ubytování přímo v centru 
v **** hotelu ve 2-lůžkových pokojích  

Ubytování na 4 noci vždy se snídaní. Večeře je možná  
či kdekoliv jinde (není zahrnuto v ceně)  
čtvrtek 11. 11. 2010  
 národní pouti v Římě. Doprava na hlavní a

nebo individuálně kdykoliv 
ipraven poznávací program navíc, a to na út
Tedy před zahájením a po ukončení národní pouti.

průvodcem na letiště v Římě. Odlet ve 13.45 hod. a plánovaný 
15.45 hod. 

999900,,--  KKčč včetně ubytování v hotelu, letenky a 

ě všech letištních poplatků, ubytování v **** hotelu v
ní a pojištění na úpadek CK, průvodcovský doprovod

Praze a Římě hromadnou dopravou a přesuny metrem na hlavní akce národní 
lůžkový pokoj, je třeba to zřetelně uvést v přihlášce s
 Kč, tedy celkem 2.200,- Kč za 4 noci 

ípravného výboru oproti malému příspěvku přímo p

včetně vstupenky na audienci se Sv. otcem. T

národní pouť) 

ZASÍLEJTE nejlépe ihned prostřednictvím elektronické pošty 
poutnik@diecezehk.cz  nebo poštou na adresu: Českomoravská

skupy v této nabídce je omezený. Zachováme po
 kterých obdržíte od CK VOMA Třebíč cestovní smlouvu a př

vní smlouvu a platbu opozdíte, automaticky přijmeme další zájemce.

 

   Jméno 

    PSČ 

   Telefonní číslo  

P Ř I H L Á Š K A 
 

DIECÉZE  

ŘÍMA a CK VOMA TŘEBÍČ 

22001100  

našimi biskupy 
ílet do 
centru 

Doprava na hlavní akce pod vedením 

a to na úterý 9.11. dopoledne a 
ení národní pouti. 

Odlet ve 13.45 hod. a plánovaný 

 ubytování v hotelu, letenky a letištních poplatků   

hotelu v centru Říma  
ovský doprovod. 

esuny metrem na hlavní akce národní 
řihlášce s tím, že navýšení 

ímo před zahájením v bazilice 

otcem. Tedy ne prostřednictvím 

ednictvím elektronické pošty  
eskomoravská Fatima č.p. 195,  

achováme pořadí Vámi  zaslaných 
 cestovní smlouvu a přesným termínem určeným 

řijmeme další zájemce. 

� 



 

PPRROOGGRRAAMM  NNÁÁRROODDNNÍÍ  PPOOUUTTII  VV  ŘŘÍÍMMĚĚ::  
 
• Úterý 9. 11. 2010  
15.00 hod.  BAZILIKA SANTA MARIA MAGGIORE 

Slavnostní zahájení národní pouti • Modlitba svatého růžence • 
Úvodní slovo • Společná mše svatá 

 

• Středa 10. 11. 2010  
10.00 hod.  NÁMĚSTÍ SV. PETRA 
   Generální audience a poděkování Svatému otci Benediktu XVI.  
15.00 hod.  BAZILIKA SV. PETRA 
   Společná mše svatá 
 

• Čtvrtek 11. 11. 2010  
10.30 hod.  BAZILIKA SV. JANA V LATERÁNU 
   Společná mše svatá 
12.30 hod.  BAZILIKA SV. KŘÍŽE V JERUZALÉMĚ 

Anděl Páně • Te Deum • Slavnostní zakončení národní pouti   
v titulární bazilice kardinála Miloslava Vlka 


