
Poutní duchovní cesta do Říma 
osmidenní cesta 

„Po stopách apoštolů a svědků víry“ 
 

 
Charakteristika cesty: 

 
Jedná se o duchovní cestu, jejímž cílem je poznat a zažít antickou a křes-

ťanskou historii Říma, setkat se při generální audienci se současným pape-
žem Františkem, prohloubit svůj duchovní život a oslavit svátek sv. Václava 

při mši sv. slavené u svatováclavského oltáře v bazilice sv. Petra. 
 

 
Pořadatel cesty: CK Křížek (www.ckkrizek.cz) ve spolupráci  

s farností Ostrava - Zábřeh 

 
 

Termín cesty:   sobota 23. 09. – sobota 30. 09. 2023 
 

Zahájení cesty:  slavením mše sv. v kostele Svatého Ducha  
v sobotu 23. 09. od 18.00 h 

 
Zakončení cesty:  příjezdem autobusu ke kostelu Svatého Ducha 

v sobotu 30. 09. kolem 16.00 h. 
 

 

Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením 

 
 

5 x v poutním domě Velehrad (www.velehrad.it) či v karmelitánském 

poutním domě Il Carmelo (www.ilcarmelo.net) poblíž Castel Gandolfa 
 

Stravování:  polopenze (snídaně a večeře) 
 

Doprava: klimatizovaným turistickým autobusem 
 

Konečná cena:   16.000 CZK za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 

 
Konečná cena vychází ze směnného kurzu 1 EUR = 23,50 CZK. V případě, 

že 15. 08. 2023 bude aktuální kurz české koruny a amerického dolaru sta-
novovaný ČNB odchýlen od této hodnoty o více jak 10 %, je cestovní kan-

celář oprávněna změnit cenu cesty o částku odpovídající procentní výši 
změny kurzu. 

 
 

http://www.ckkrizek.cz/
http://www.velehrad.it/
http://www.ilcarmelo.net/


Konečná cena zahrnuje: 
 

dopravu turistickým klimatizovaným autobusem, 5x ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 5x polopenzi v poutním 

domě (snídaně a večeře) + závěrečnou večeři v místní restauraci, veškeré 
vstupy dle programu (kupole baziliky sv. Petra, Koloseum, Forum Roma-

num, Palatin, katakomby), 15 ks „nepřestupních“ jízdenek na MHD v Římě 
pro společný program, česky hovořícího průvodce, kompaktní bezdrátový 

turistický přijímač včetně sluchátek, kněžský duchovní doprovod, cestovní 
zdravotní pojištění včetně pojištění storna. 

 
Program cesty:  (Cestovní kancelář si vyhrazuje právo k drobným 

změnám programu v rámci jednotlivých dnů.) 
 

1. den – sobota 

mše sv. od 18.00 hod. na začátek poutní duchovní cesty v kostele Svatého 
Ducha v Ostravě, následně odjezd autobusem do Říma 

 
2. den – neděle 

příjezd do Říma kolem 16.00 hod., ubytování, odpočinek, nedělní mše sv. 
v poutním domě, společná večeře v poutním domě, nocleh 

 
3. den – pondělí  

první seznámení se s Římem, prohlídka města s počátkem na Monte Pincio, 
přes Španělské schody, kolem Fontány di Trevi, jezuitského kostela sv. Ig-

náce a kostela S. Maria sopra Minerva s hrobem sv. Kateřiny Sienské, přes 
Pantheon, Piazza Navonu, kostel San Luigi dei Francesi s Caravaggiovými 

oltářními obrazy ze života apoštola Matouše k Tibeře a přes Andělský most 
k Andělskému hradu, individuální polední pauza během prohlídky, společná 

večeře v poutním domě 
 

4. den – úterý 
ranní mše v chrámu sv. Petra, dopolední prohlídka chrámu sv. Petra spo-

jená s výstupem na kupoli, odpoledne individuální volno, příležitost k indi-

viduální prohlídce Vatikánských muzeí včetně Raffaelových sálů a Sixtinské 
kaple či Tiberského ostrova s kostelem sv. Bartoloměje a ostatky sv. Voj-

těcha, společná večeře v poutním domě 
 

5. den – středa 
dopoledne účast na generální audienci papeže Františka, následně pro-

hlídka „antického Říma – Kapitol, Circus Maximus, Forum Romanum, Kolo-
seum), společná večeře v poutním domě 
 

 

 
 



6. den – čtvrtek 
dopoledne či odpoledne svatováclavská mše sv. v bazilice sv. Petra, ve 

druhé polovině dne prohlídka „po českých a moravských stopách v Římě“ 
(kostel Panny Marie Vítězné, bazilika Panny Marie Sněžné (Maria Maggi-

ore), bazilika sv. Klimenta v Lateránu, bazilika sv. Praxedy, společná ve-
čeře v poutním domě 
 

7. den – pátek  

dopoledne prohlídka baziliky sv. Jana v Lateránu včetně baptisteria a bazi-
liky sv. Pavla za hradbami, odpoledne návštěva římských katakomb a zá-

věrečná mše sv., společná večeře v nedaleké restauraci, odjezd zpět do ČR 
 

8. den – sobota  
plánovaný příjezd do Ostravy je kolem 16.00 hod. 
 

Způsob přihlašování, platební podmínky, stornopodmínky: 
 

Přihlášky k poutní duchovní cestě je třeba podat na adrese CK Křížek (Há-
jíčkova 206/15, 143 00 Praha 4 – Točná, tel.: 241 911 248, info@ckkri-

zek.cz). Na základě Vaší přihlášky s Vámi uzavře cestovní kancelář po vzá-

jemné dohodě cestovní smlouvu. Společně s uzavřením cestovní smlouvy 
je třeba zaplatit zálohovou fakturu ve výši 50% ceny cesty. Zbylá částka 

musí být uhrazena nejpozději do 15. 08. 2023 na bankovní účet cestovní 
kanceláře uvedený na cestovní smlouvě. Minimální počet účastníků pro 

uskutečnění cesty je 45 osob. Nebude-li tohoto počtu dosaženo, je cestovní 
kancelář oprávněna cestu zrušit a všem klientům zaplatí již uhrazené po-

platky za cestu. Z tohoto důvodu může být cesta zrušena nejpozději do 30. 
08. 2023. 
 

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo v případě odstoupení od smlouvy 

ze strany klienta účtovat následující stornopoplatky: 
 

180 – 62 dní před odjezdem   30 % z celkové ceny 

61 – 32 dní před odjezdem   50 % z celkové ceny 

31 – 15 dní před odjezdem   70 % z celkové ceny 

14 – 8 dní před odjezdem   90 % z celkové ceny 

7 a méně dní před odjezdem 100 % z celkové ceny 
 

Cestovní kancelář nabízí možnost zakoupení vstupenek do Vatikánských 
muzeí a Sixtinské kaple v ceně 500 Kč na osobu. 
 

Jakékoliv další dotazy týkající se cesty můžete klást buď elektronickou poš-

tou (info@ckkrizek.cz) anebo telefonicky na telefonní číslo 241 911 248. 
 

CK Křížek je pojištěna proti úpadku u České podnikatelské pojišťovny 
(č. pojistné smlouvy: 0201901749). 

mailto:krizek@ckkrizek.cz

