
Poutní zájezd do Assisi – Říma a Re 

od 10.09 do 15. 09. 2023 

CENA: 13.000 Kč 
PROGRAM: 

1. den 10. 9. 2023 neděle 

Odjez z Klatov a Nýrska v odpoledních hodinách, noční jízda.  
 

2. den 11. 9. 2023 pondělí 

Assisi – prohlídka města a bazilik, mše sv., odpoledne odjezd do Říma 

Společná večeře v poutním domě,  

po večeři pro zájemce krátce náměstí sv. Petra a okolí.  
 

3. den 12. 9. 2023 úterý 

Společná snídaně v poutním domě,  

Dopoledne: mše sv. v Bazilice sv. Petra, prohlídka baziliky,  

kopule sv. Petra.  

Společný oběd v poutním domě. 

Odpoledne: Andělský hrad, Piazza Navona, Luigi de Francesi – povolání 

sv. Matouše, sv. Augustin, sv. Monika, Panteon, Fontana di Trevi, 

Španělské náměstí a Španělské schody.  

Společná večeře – restaurace Trastevere.  
 

4. den 13. 9. 2023 středa 

Společná snídaně v poutním domě, veřejná audience u sv. Otce  

na náměstí sv. Petra, po audienci program podle časových možnosti 

pokračuje dál: Coloseum (jenom zvenku), Forum Romanum,  

sv. Klement, sv. Kříž, Laterán, po cestě oběd každý si zajistí sám.  

Odpoledne: Maria Maggiore, S. Prixida, sv. Alfons M. Liguori – Panna Maria Ustavičné Pomoci,  

Petr v okovech. 

Společná večeře v poutním domě.  
 

5. den 14. 9. 2023 čtvrtek 

Společná snídaně v poutním domě. 

Dopoledne: Pavel za hradbami 

oběd, každý si zajisti sám.   

Odpoledne: čas volny (pro zájemce individuálně, kdo bude chtít může odjet k moři Ostia, nebo navštívit 

Sixtinskou kapli, Nekropoli nebo katakomby). 

Společná večeře v poutním domě.  
 

6. den 15. 9. 2023 pátek 

Společná snídaně v poutním domě. 

Po snídaní odjezd do města Re (Santuario della Madonna del Sangue) návštěva baziliky, mše svatá.  

Odjezd do ČR. Příjezd do Klatov v sobotu v ranních hodinách.  
 

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, ubytování 4x v Říme (Velehrad) ve 2-3 lůžkových pokojích 
z vlastním sociálním zařízením, polopenze, turistické poplatky, služby průvodce, zákonné pojištění. 
   

CENA NEZAHRNUJE: jízdné MHD, 2x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí – každý si zařídí sám, 

lístek na vlak Ostia, vstupy podle zajmu Sixtinská kaple, nekropole nebo katakomby.  
 

Přihlášky na telefonním číslem: P. Ryszard Potega 604 859 911, P. Jaroslav Hůlle 732 108 785,  

záloha ve výši 6 000 Kč. je splatná do 31. 3. 2023 a následný doplatek zájezdu 7000 Kč. je potřeba uhradit 

do 31. 7. 2023, pozor záloha nebude vratná ve vlastním zajmu je nutné si zajistit za sebe náhradu.  

4 týdny před odjezdem obdržíte finální pokyny spolu s dalšími praktickými sděleními k zájezdu. 

Organizátor zájezdu vyhrazuje si právo k případné změně v programu. 
 

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, sluneční brýle, pokrývku hlavy, pevné boty, kapesné, platný 

cestovní pas/občanský průkaz. 


