
 
 

 

 

 

Přijměte naše pozvání na významná poutní místa Itálie s doprovodem kněze                                                      
P. Zdeňka Veitha a na známá poznávací místa bohatého odkazu historických památek Itálie 

s doprovázejícím Ing. Zdeňkem Vondráčkem. 
 

Benátky, Padova, San Giovanni Rotondo, Loreto, Assisi. 
 

   
 

Program poutě: 
1. den: Odjezd z Jamného v cca 19.30 hod. Průjezd Rakouskem do Itálie. 
2. den: Ráno se vydáme lodí z přístavu Punte Sabbioni do Benátek – prohlídka baziliky a náměstí svatého Marka 
včetně přilehlých uliček s osobním volnem pro vlastní zažití atmosféry tohoto města na laguně. Návrat lodí 
k autobusu (lodní lístek tam i zpět bude stát 15 EURO, které jako jediné vstupné bude vybráno v autobuse). 
Odpoledne příjezd do Padovy. Mše svatá v  bazilice Sv. Antonína a modlitba u hrobu svatého. Odjezd na nocleh 
v hotelu. Večeři počítáme, že si zařídí každý poutník sám. 
3. den: Snídaně. Přejezd na poloostrov Gargáno – s dostatečným časem pro poutní program v autobuse                                     
a komentář k projížděným místům.V odpoledních hodinách navštívíme Monte S. Angelo – kostel  zasvěcený 
Archandělu Michaeli  ve skalní jeskyni, kde bude sloužena mše svatá. Ubytování v hotelu San Giovanni Rotondo. 
Modlitba sv. růžence v kapli přímo u Sv. Pátera Pia. Večeře a nocleh. 
4.den: Snídaně. Celý den strávíme v poutním místě ve vzpomínkách při mši svaté a křížové cestě na duchovní 
odkaz Sv. Pátera Pia v San Giovanni Rotondo . Prohlídka klášterních cel, kde žil Sv. Páter Pio s dochovanými 
křesťanskými relikviemi. Návštěva nové baziliky a modlitby u hrobu Sv. Pátera Pia, který je vyzdvižen 
v prosklené rakvi v překrásné zlacené kapli. Dostatečné volno pro vlastní meditaci popřípadě nákup 
pamětihodností.Večerní modlitba sv. růžence v této kapli. Nocleh je ve stejném hotelu v San Giovanni 
Rotondo. Pobyt v hotelu nám zpříjemní večeře. 
5. den: Snídaně. Odjezd do Loreta. Mše svatá v loretánské bazilice, která skrývá chýši P. Marie, přenesenou                             
z Nazare. Nocleh v tomto poutním místě v hotelu s večeří.  
6. den: Snídaně. Návštěva poutního místa Assisi. Mše sv. v bazilice sv. Františka. Prohlídka poutního místa 
ukončená v bazilice sv. Kláry.  Návrat do ČR . 
7.den: Příjezd do Jamného v průběhu dne. Během poutní cesty Vás budeme informovat o přesnějším příjezdu. 

 

 
 
Cena obsahuje: 
Autobusovou dopravu,4x ubytování, 4x snídaně, 3x večeře,  průvodce, kněžský doprovod, pojištění léčebných 
výloh a na úpadek CK. ( Cena neobsahuje kapesné dle vlastního uvážení a potřeby s informací, že na Benátky 
budete potřebovat cca 15 EURO + cca 10 EURO na případný vstup na Benátskou věž s tím, že s dalšími 
placenými vstupy se nepočítá). 

 
CK VOMA s.r.o.,Havlíčkovo nábřeží 1, Třebíč,tel. 568 821 115, 

www. ckvoma.cz,ckvoma@ckvoma.cz 
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