Poutní zájezd farnosti Broumov do Itálie oblast Neapolského
zálivu po stopách světců. Pouť doprovází
P. Martin Lanži, P. Jiří Prokůpek a průvodce
cestovní kanceláře VOMA.

2.

1. den: Odjezd z Broumova v odpoledních hodinách. Dále je možný nástup v Hradci
Králové, v Praze a Českých Budějovicích. Cesta Rakouskem.
den: Tranzit Itálií do oblasti Neapolského zálivu na ubytování v hotelu, který nám poskytne zázemí a služby na celou
pouť což je velice výhodné.

den: Snídaně. Dopoledne návštěva spojená se mší svatou v Mugnano del Cardinale – kostel
s hrobem sv. Filomeny. Následuje poutní zastavení v Nole, kde je katedrála s hrobem sv. Felixe
z Noly a středověký amfiteátr. V případě času můžeme ještě navštívit kráter vyhaslé sopky Vesuv.
Nocleh na stejném místě.
4. den: Snídaně. Návštěva Neapole - prohlídka: hrad - exterier, kostely: komplex S.Chiara / kostel s
klášterem /, Gesú Nuovo s hrobem sv. Josefa Moscatti, S.Domenico Maggiore, S.Paolo Maggiore s
ostatky sv. Kajetána, San Lorenzo, dóm sv.Januaria s jeho ostatky. Katakomby san Genaro ze 2.
století. Nocleh na stejném místě.
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den: Snídaně. Společně se vydáme do Pozzuoli- postvulkanická činnost projevující se v solfatarách- výrony
sopečných plynů. Následuje římský amfiteátr a chrámový komplex. Mše svatá v bazilice P. Marie Růžencové
v Pompejích. Salerno hlavní památkou města je dóm z 11. století, který stojí na základech o 100 let starších .
Přístupové schodiště do chrámu navíc vede do atria, kde stojí 18 sloupů z antického města Paestum. Také se zde
nalézají fresky, mozaiky a antické sarkofágy. V chrámové kryptě spočívají ostatky sv. Matouše, které sem byly též
přeneseny z Paesta ( roku 954). Dále je zde pohřbena Margareta z Anjou, manželka Karla III. K dómu patří muzeum
Museo Diocesano, kde opatrují většinu pokladů z dómu. Nocleh na stejném místě.
den: Snídaně. Výlet lodí ze Salerna na jedinečné Amalfitánské pobřeží (UNESCO), s nádhernými výhledy na
skaliska. Paestum ( UNESCO), starořecká Poseidónia, jedinečný archeologický areál řeckých chrámů – 3 nádherné
řecké chrámy Héry, Poseidóna a Démétery. Areál patří mezi nejkrásnější antická místa v Itálii. Amalfi – jedinečný
dóm s ostatky sv. apoštola Ondřeje, Chiostro del Paradiso. V tomto místě bude sloužena mše svatá. Ravello – dóm,
honosné vily s nádherným výhledem na Salernský záliv. Nocleh na stejném místě.
den: Snídaně. Celodenní lodní výlet na ostrov Capri ( Augustovy zahrady, vyhlídka na skály Faraglioni. Kartuziánský
klášter, pěší vycházka k Tiberiově vile). Předpokládaná cena lodního lístku je cca 27 EURO. Noční tranzit Itálií a
Rakouskem do ČR.
den: Návrat do nástupních míst v odpoledních hodinách

Cena obsahuje: autobusovou dopravu BOVA FUTURA ( nápojové občerstvení v Kč),
5x ubytování v hotelu na stejném místě ve dvou případně třílůžkových pokojích,
5x snídani, kněžský a průvodcovský doprovod, pojištění na úpadek CK, komplexní
pojištění ( pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a odpovědnosti na zdraví a majetku).
Cena neobsahuje případné vstupné : Vesuv 8 EURO, Pompeje 11 EURO,
Capri 27 EURO.
Příplatek za večeře : 5x 260,- Kč = 1300,- Kč ( váš zájem je nutné uvést na přihlášce může být objednán libovolný počet večeří).
Příplatek za jednolůžkový pokoj 2000,- Kč/osoba.
__________________________________přihláška farnosti Broumov________________________________________
Jméno………………………………….Příjmení………………………………Rodné číslo………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………………PSČ………………………..
Telefon………………………..Podpis………………………Počet večeří 0, 1,2,3,4,5 – zakroužkujete požadovaný počet
večeří a napište, které dny si přejete.

Kostelní náměstí 224, 550 01 Broumov 1
Telefon: 731 110 397, 491 521 678, E-mail: farnost@broumovsko.cz
CK VOMA, Havlíčkovo nábřeží 1, Třebíč 67401, tel: 568 821 115, email:ckvoma@ckvoma.cz

