1216 - Dominikánské nebe - 2016
800 let
Jubilejní rok – Svatý rok milosrdenství
Termín: 19. – 27. 9. 2016
Cena: 13500,- Kč

Kód: 180916

Program zájezdu:
1.den – neděle 18.9. - odjezd v 18 hod. z Olomouce – od zastávky MHD – Jeremenkova ul. (naproti pošty
vedle vlak.nádr.), v 18.30 hod. z Prostějova – od CK Miklas Tour, Pešinova 21, v 19.20 hod. z Brna – MHD naproti
Zvonařky (roh ul. Trnitá a Opuštěná – před budovou MÚ Šlapanice), dále jízda směrem na Vídeň a Graz, přes hraniční
přechod Tarvisio do Itálie pouze s bezpečnostními a hygienickým zastávkami.
2. den – pondělí 19.9. - ranní hygiena na motorestu, celodenní prohlídka města Milána. Sv. Petr Veronský – první
dominikánský mučedník v kostele sv. Eustorgia. Gotická katedrála, věhlasná opera Teatro alla Scala,L. da Vinci –
Poslední večeře Páně, románský kostel sv. Ambrože, Cimitero monumentale – hřbitov s mramorovými náhrobky.
Pávie – hrob sv. Augustina. Večeře a nocleh v hotelu.
3. den – úterý 20.9. - snídaně. Přístavní město Janov – prohlídka města, bl. Šebestián Maggi, slavný kazatel, pohřben
v Santa Maria di Castello. Katedrála San Lorenzo. Paláce a chrámy na via Garibaldi, via Cairoli a via Balbi. Odjezd do
Bologne k hrobu sv. Dominika, mše svatá. Kostel sv. Petronia s gotickým interiérem. Večeře a nocleh v hotelu.
4. den – středa 21.9. - snídaně. Florencie – dominikánský konvent sv. Marka. Dóm Santa Maria del Fiore, radnice,
most Zlatníků. Siena - kostel sv. Dominika a sanctuarium sv. Kateřiny, mše svatá. Dóm Panny Marie Nanebevzaté
(vstupné). Piazza del Campo s radnicí a s věží Torre del Mangia. Nocleh s večeří v Chianciano Terme.
5.den - čtvrtek 22.9. - snídaně. Montepulciano – sv. Anežka. Orvieto - překrásná gotická katedrála (vstupné), díla Fra
Angelika a Luca Signorelliho, v kapli za oltářem je uchovávána vzácná relikvie korporálu s krví Krista z Bolseny, mše
svatá v kryptě v 11 hod. Klášter Fossanova, kde zemřel sv. Tomáš Akvinský. Večeře a nocleh poblíž.
6. den – pátek 23.9. - snídaně. Odjezd do Neapole - prohlídka. Přístavní město (založeno Řeky) s katedrálou sv.
Januária, dominikánský klášter, mše svatá v 11 hod. Kostel sv. Františka z Pauly, hrad a zámek. Pompeje – bazilika
Panny Marie růžencové. Odjezd do Říma. Večeře a nocleh v hotelu v centru města.
7. den – sobota 24.9. - snídaně. Řím – mše svatá s kardinálem Dominikem Dukou v bazilice sv. Sabiny na Aventinu.
Bazilika sv. Anselma, palác Maltézských rytířů. Sv. Vojtěch u sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově. Bazilika sv. Pavla
za hradbami – Svatá brána. Tre fontane – místo stětí sv. Pavla. Večeře a nocleh v hotelu.
8. den - neděle 25.9. - snídaně. Bazilika sv. Petra, svatá brána, interiér a katakomby, kopule (8 Eur). Polední Anděl
Páně se sv. otcem Františkem. Odpoledne koupání v moři. K večeru titulární kostel kardinála Duky – kostel sv. Petra
a Marcelina. Bazilika P. Marie Větší – svatá brána, prohlídka. Večeře a nocleh.
9. den – pondělí 26.9. - snídaně. Pěší Řím – bazilika sv. Kříže. Laterán – svatá brána, prohlídka. Sv. Kliment – hrob sv.
Cyrila. Koloseum zvenku, kapitol, Benátské nám. s památníkem krále Viktora Emmanuela II., Angelicum –
dominikánská universita, mše svatá. Fontana di Trevi, Pantheon, nám. Navona – sv. Anežka římská, kašny od
Berniniho, sv. Pantaleon - piaristé. Večerní návrat do vlasti (cca v 19 hod.) pouze s bezpečnostními a hygienickými
zastávkami.
10.den – úterý 27.9. - příjezd do Brna kolem 13. hod., do Olomouce kolem 15. hod.

Cena - zahrnuje:
dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací, WC, videem, 7x nocleh ve 3* hotelích, 7x polopenze, pojištění
léčebných výloh do 4 mil. korun, pojištění CK proti úpadku, pojištění na storno zájezdu. Doprovod dominikánů o.
Štěpána a o. Jindřicha, denně mše svatá.
Cena nezahrnuje: kapesné a vstupné 50 - 100 Eur. Po Římě se budeme pohybovat naším autobusem. Při ubytování
bude vybrána pobytová taxa 2 - 4 Eur, počítejte s tím.
Nástupní místa: Olomouc, Prostějov, Brno
Doporučuji s sebou polštářek pod hlavu a deku do autobusu pro noční jízdu, pohodlnou obuv, deštník, léky,
fotoaparát, plavky, trochu jídla na obědy. V autobuse možnost občerstvení za koruny (studené a teplé nápoje,
polévka), v Římě je možné si koupit pizzu v rychlém občerstvení.
Změna programu vyhrazena!
" Na cestu s námi vyjdi Pane..."
Zájezd pořádá: Bratři dominikáni a CK Miklas Tour, Pešinova 21, 79601 Prostějov, tel./fax: 582 338 411

