
 AWERTOUR, spol. s.r.o. 
Kalinčiakova 25, 900 31 Stupava 
IČO: 35775190, DIČ: 2020276049 
IČ DPH: SK2020276049 
Obch. reg. Okr.Súdu BA1, vložka č. 30964/B 
 

Farnosť Mútne Vás pozýva na púť: 
 

FATIMA -  SANT. DE COMPOSTELA 

BRAGA - BATALHA - ALCOBACA - NAZARÉ  
LISABON – TOMAR - COIMBRA 

 
Sprevádza PaedDr. Michal Pitoniak  
 
Doprava: letecky 
    

Termín:     17.8. - 24.8.2023 /8 dní, 7 nocí/ 

Cena: 890,-Euro 
V cene je zarátané:  

-transfer klimatizovaným autobusom  z Mútneho na letisko do Viedne a späť 

-medzinárodná letenka so všetkými poplatkami  na trase Viedeň/Porto/Viedeň   

-transfery klimatizovaným autobusom podľa programu  

-7x hotelové ubytovanie s raňajkami, 6x večera v 3* hoteloch  /dvoj a trojposteľové izby/ 

-náboženský program podľa nižšie uvedeného popisu 

-odborný sprievodca  

-poistenie voči úpadku  

V cene zájazdu nie je zarátané:  

- vstupy 

- komplexné cestovné poistenie UNIQA /3,60 € /deň/osoba (zahrňuje pandemické 
pripoistenie) 

  

Prevádzka: 

Bratislava, Radlinského 28 

tel. 02/ 524 92 922 

   e-mail: ck@awertour.sk 

              www.awertour.sk 



RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJAZDU: 
 
1.deň:  odchod autobusom z Mútneho na letisko do Viedne, s následným odletom do Porta. 
Transfer autobusom do Santiago de Compostela, ubytovanie. Nocľah.  
 
2.deň: raňajky, raňajky, prehliadka Santiao de Compostela – mesta, do ktorého vedie 
najznámejšia pešia púť v Európe. V miestnej katedrále sú podľa tradície uložené ostatky 
svätého Jakuba, Kristovho učeníka. Po prehliadke mesta a katedrály transfer do Bragy. 
Prehliadka baziliky Bom Jesus do Monte, ktorá stojí na kopci Espinho a je významným 
pútnickým miestom, ktoré patrí na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Dominantnou 
súčasťou celého areálu je monumentálne barokové schodisko prekonávajúce výškový rozdiel 
116 metrov. Po programe odchod do Fatimy, ubytovanie a večera. Po večeri modlitba sv. 
ruženca a účasť na sviečkovej procesii. Nocľah.   
 
3.deň: raňajky, sv. omša, prehliadka prehliadka areálu – kaplnka Zjavení s milostivou sochou 
Panny Márie, Bazilika s hrobmi sestry sv.Lucie dos Santos, sv. Františka a sv. Hyacinty 
Marto, prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej Trojice. Po večeri modlitba sv. ruženca 
a účasť na sviečkovej procesii. Nocľah.   
 
4.deň /nedeľa/: raňajky, medzinárodná sv.omša. Popoludní krížová cesta a návšteva rodných 
domov troch vizionárov Františka, Hyacinty a Lucie. Po večeri modlitba sv. ruženca a účasť 
na sviečkovej procesii. Nocľah.   
  
5.deň: raňajky, transfer do Lisabonu,  pešia prehliadka starého mesta – hrad Sao Jorge, 
historická štvrť Alfama, Lisabonská katedrála – Sé de Lisboa, kláštor Hieronymitov a 
Belémska veža, ktoré sú zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Následne 
pamätník moreplavcov a monumentálna socha Cristo Rei, ktorá sa týči nad mestom. Po 
programe návrat do Fatimy, večera a nocľah vo Fatime.  
 
6.deň: po raňajkách sv. omša. Odchod autobusom do okolia – návšteva dominikánskeho 
kláštora a kostola v meste Batalha zasvätenných Panne Márii Víťaznej. Následne návšteva 
mestečka Alcobaca, v ktorom sa nachádza cisterciánske opátstvo s kláštorom a zachovaný 
komplex stredovekých budov. Po návšteve mesta Alcobaca nasleduje mestečko  Nazaré, ktoré 
sa nachádza na pobreží Atlantického oceánu. Názov mesta sa vzťahuje na sošku „čiernej“ 
Panny Márie, ktorú priniesli mnísi z Nazaretu. Možnosť kúpania. Návrat do Fatimy. Po večeri 
modlitba sv. ruženca a účasť na sviečkovej procesii. Nocľah.   
 
7.deň: po raňajkách sv. omša vo Fatime, odchod do mesta Tomar, ktoré bolo sídlom Rádu 
templárskych rytierov. Kláštor Rádu Krista, ktorý po sebe zanechali, patrí k najvýznamnejším 
európskym pamiatkam. Pokračovanie v ceste do mesta Coimbra, Krátka prehliadka mesta. 
Návšteva pamätnej izby sv.Lucie v karmelitánskom kláštore. Návrat do Fatimy. Po večeri 
modlitba sv. ruženca a účasť na sviečkovej procesii. Nocľah.   
 
8. deň: po raňajkách sv.omša vo Fatime a odchod na letisko s následným odletom. Transfer 
autobusom na Slovensko do Mútneho. 

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu. 


