
Fatima – program poutního zájezdu – 1. skupina 

 

1.den, pondělí 14. 8. Mše svatá, kostel Svatého Ducha 16.00 
Odjezd z Ostravy cca v 17 hod – noční jízda. 
 

2. den, úterý 15. 8. V cca 18 hodin příjezd na ubytování Premier Class poblíž města Arles, 
Francie. 
 

3.den, středa 16. 8. Ráno snídaně na hotelu, odjezd k moři, koupání, 9 hodin přestávka, večeře – 
párky, noční jízda. 
 

4.den, čtvrtek 17. 8. Příjezd do Fatimy v odpoledních hodinách (15 hod), ubytování Rosa mystika, 
večeře, nocleh. 
 

5.den, pátek 18. 8. Cabo da Roca – mys, nejzápadnější výběžek evropského světadílu. Lisabon – 
katedrála, hrad Sv. Jiří, rodný dům Sv. Antonína, panteon Sv. Engrácie, 
chrám Sv. Vincence, klášter Sv. Jeronýma, postavený na příkaz krále 
Emanuela I. v manuelském slohu, Diamantový dům. 
 

6.den, sobota 19. 8. Fatima - program – (velká pouť). 
 

7.den, neděle 20. 8. Fatima - program – (velká pouť). 
 

8.den, pondělí 21. 8. Fatima: po snídani odjezd na pobřeží Atlantiku, Batalha – dominikánské 
opatství Panny Marie Vítězné, Alcobasa – cisterciácké opatství Panny Marie 
s hroby Dona Pedra a Inés de Castro, Nazaré – poutní kostel Panny Marie 
Nazaretské. 
 

9.den, úterý 22. 8. Ráno snídaně, odjezd 1. skupiny do Lisabonu na letiště, přílet 17 hod Praha, 
odjezd do Ostravy. 

 

 

• Max. hmotnost zavazadla 1 osoby : 23 kg, příruční 8 kg 

• Nutné: cestovní pojištění, léky, plavky 

• Stravování formou polopenze.  

• Doporučené kapesné 70,- Eur. 

• V autobuse možnost zakoupení nápojů za Kč (minerálky, pivo, káva, čaj). 

• Nezapomeňte pas nebo občanský průkaz s minimální platností půl roku). 

• Doplatek 7.900,- Kč, cena bez zálohy 12.900,- Kč. Na účet: 1002635848/2700 

 

 



 

Fatima – program poutního zájezdu – 2. skupina 

 

1.den, úterý 22.8. Mše svatá, kostel Svatého Ducha 9.30, odjezd do Prahy 10.30  
Přílet do Lisabonu, odjezd na hotel, večeře, nocleh (příjezd na hotel v cca 24 
hod). 
 

2.den, středa 23.8. Cabo da Roca – mys, nejzápadnější výběžek evropského světadílu. Lisabon – 
katedrála, hrad Sv. Jiří, rodný dům Sv. Antonína, panteon Sv. Engrácie, 
chrám Sv. Vincence, klášter Sv. Jeronýma, postavený na příkaz krále 
Emanuela I. v manuelském slohu, Diamantový dům. 
 

3.den, čtvrtek 24.8. Fatima: po snídani odjezd na pobřeží Atlantiku, Batalha – dominikánské 
opatství Panny Marie Vítězné, Alcobasa – cisterciácké opatství Panny Marie 
s hroby Dona Pedra a Inés de Castro, Nazaré – poutní kostel Panny Marie 
Nazaretské. 
 

4.den, pátek 25.8. Fatima - program. 
 

5.den, sobota 26.8. Fatima - program. 
 

6.den, neděle 27.8. Ráno mše svatá, snídaně, v cca 12,30 hod, odjezd, noční jízda. 
 

7.den, pondělí 28.8. Ráno příjezd k moři, koupání, 9 hodin přestávka. Odpoledne přejezd na 
ubytování Premier class poblíž Arles, Francie, večeře – párky. 
 

8.den, úterý 29.8. Ráno snídaně, odjezd, noční jízda do ČR. 
 

9.den, středa 30.8. Ráno příjezd do Ostravy. 
 

 

• Max. hmotnost zavazadla 1 osoby : 23 kg, příruční 8 kg 

• Nutné: cestovní pojištění, léky, plavky 

• Stravování formou polopenze.  

• Doporučené kapesné 70,- Eur. 

• V autobuse možnost zakoupení nápojů za Kč (minerálky, pivo, káva, čaj). 

• Nezapomeňte pas nebo občanský průkaz s minimální platností půl roku). 

• Doplatek 7900,- Kč, cena bez zálohy 12.900,- Kč. Na účet : 1002635848/2700  

 


