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KARLOVY VARY – FRANTIŠKOVY A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – CHEB – KYNŽVART- LOKET 

Akční cena za osobu od 26.990,-Kč 
  
Číslo zájezdu 907 

Katalogová cena za osobu 30.990,-Kč 

Počet dnů 13 

Počet nocí  10 

Termín odjezdu 28. 8. 2022 

Termín příjezdu 9. 9. 2022 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
2x ubytování v *** hotelu v Lurdech  
2x ubytování v klášteře sv. Terezie v Avile 
2x ubytování v*** hotelu v Alicante 
1x ubytování v*** hotelu u Barcelony 
1x ubytování v hostelu kláštera Montserrat**  
1x ubytování v klášteře v Carcassone ** 
1x ubytování v*** hotelu v La Sallete 
10x večeře na hotelu nebo v restauraci 
10x snídaně na hotelu nebo v restauraci 
1x oběd v restauraci v Annecy 
16x svačinka nebo moučník během cesty v buse 
Teplé nápoje v buse, káva, čaj, capuccino 
Vstupy do památek: Zelená Hora, Loket, katedrála 
Valencia, Sagrada Familia Barcelona, katedrála Barcelona, 
Montsserat, Zaragosa, Toledo, Avila, Segovia, Alicante, 
Carcassonne, Annecy  
Delegáta a průvodce během cesty 
Duchovní doprovod během cesty 
Pojištění proti úpadku CK 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
Cestovní a zdravotní pojistění - příplatek 
Nástupní místa: 
Lidečko, Zlín, Kroměříž, Vyškov, Brno, Jihlava 
Váš delegát a průvodce Dominik ČÍŽ 
** společné ubytování v klášterech    

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

26.990,-Kč 
Důchovní podpora  

během zájezdu: 
P. Petr Martinka 

farnost  
sv. Kateřiny Sinajské  

 
Udělejte si čas jen sami pro sebe. Zamyslete se nad svým životem a příjímejte krásy 
a pohostinnost tohoto světa ve společenství skvělých lidí, pohody, radosti, lásky, klidu a usmíření… 

 

ZELENÁ HORA – LOKET – LURDY – ZARAGOZA – SEGOVIA – ÁVILA – TOLEDO 

jedno z nejvýznamnějších poutních míst světa. Bernadetta byla v 
roce 1925 blahořečena, o osm let později prohlášena za svatou. 
 
sv. Terezie od Ježíše - Avila 
též zvaná Terezie z Ávily nebo Tereza z Ávily, křestním jménem 
Teresa de Cepeda y Ahumada (28. březen 1515 Ávila – 4. října 
1582 Alba de Tormes) byla španělská mystička a reformátorka 
karmelitánského řádu. Její svátek se slaví 15. října. Terezie byla 
dcerou rodičů obrácených ze židovství, rytíře Alonso Sáncheze de 
Cepeda a Beatriz d'Ávila y Ahumada. Tereziina matka Beatriz 
obzvlášť usilovala o to, aby z její dcery vyrostla zbožná křesťanka. 
Terezii již od dětství fascinovaly životy svatých a ve věku sedmi let 
utekla z domova s bratrem Rodrigem, protože chtěla zemřít jako 
mučednice mezi Maury. Zastavil je strýc, když se vracel do města 
a zahlédl Terezii s bratrem za městskými hradbami. Roku 1534 
tajně odchází z domova a vstupuje do karmelitánského kláštera 
Vtělení v Ávile. Více už během zájezdu… 
 
sv. Jan od Kříže - Toledo  
(španělsky Juan de la Cruz), rodným jménem Juan de Yepes (24. 
červen 1542 Fontiveros – 14. prosinec 1591 Úbeda) byl 
římskokatolický kněz (vysvěcen 1567), mnich řádu karmelitánů, 
jehož dílo představuje vrchol španělské křesťanské mystiky. Sv. 
Jan od Kříže je považován za jednoho z nejvýznamnějších 
španělských básníků. Ačkoliv jeho sebrané básně netvoří více než 
2 500 veršů, dvě z nich – Duchovní píseň a Temná noc jsou 
všeobecně pokládané za jedny z nejlepších děl španělsky psané 
poezie, a to jak ze stylistického hlediska, tak i díky bohaté 
symbolice a metaforičnosti. 
 
 

Tento poutní zájezd jsme připravovali na 
základě požadavků poutníků v minulých 
letech. Covidová pandemie však jeho 
realizaci znemožnila. Jsme opravdu moc rádi, 
že nyní máme možnost vás na něj pozvat a 
ukázat vám úžasná poutní místa. Zájezd je 
koncipován tak, abyste mohli naplno vnímat 
krásy navštívených míst, ale i duchovní 
útěchu a podporu duchovního P. Petra 
Martinky z farnosti sv. Kateřiny Sinajské v 
Lidečku. Cena zájezdu je kompletní včetně 
všech vstupů a služeb a stravování. Na vás 
pak zbydou nákupy suvenýrů, růženců, 
dárků, zmrzliny nebo kafíčka v kavárně… 
Tento zájezd je poděkováním za zvládnutí 
covidové pandemie, za zdraví v našich 
rodinách a i na váš vlastní úmysl.  
   
sv. Bernadette Soubirous - Lurdy 
Bernadette Soubirous (7. ledna 1844, Lurdy, Francie – 16. dubna 
1879, Nevers, Francie) byla chudá francouzská dívka, které se v 
Lurdách, kde žila, údajně mnohokrát zjevila Panna Maria. Dívce zde 
ukázala léčivý pramen a žádala ji, ať na místě nechá vystavět kostel. 
Bernadette se později stala řeholnicí. Celý život však měla slabé 
zdraví, zemřela ve věku 35 let. Díky jejím viděním se z Lurd stalo  
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     ALICANTE-VALENCIA-BARCELONA-MONTSSERAT-CARCASSONNE-LA SALETTE-ANNECY 

1. den ZELENÁ HORA – LOKET (ČESKÁ REPUBLIKA) 
Odjezd autobusem dle nástupních míst Lidečko, Zlín, Kroměříž, Vyškov, Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha. Během cesty teplá snídaně v buse. Po příjezdu na Zelenou 
horu mše svatá za Boží ochranu a pomoc na cestě. V odpoledních hodinách návštěva hradu Loket, kde si poslechneme povídání o jeho historii a navštívíme místní sklepení. Po 
prohlídce kafíčko s moučníkem, studená večeře v buse a noční přejezd do Lurd. 
2. den LURDY (FRANCIE)  
Ráno teplá snídaně v buse, během dne kafíčka, moučníky a pozorování krajiny při průjezdu Francií. V odpoledních hodinách příjezd do Lurd. Až do poloviny 19. století se jednalo o 
poklidné malé městečko ležící na úpatí Pyrenejí, o kterém věděl jen málokdo. To vše se změnilo v roce 1858. V tomto roce se jedné dívce v jeskyni za městem zjevila Panna Maria. 
Více se však dozvíte až na místě samém. Po ubytování čas na odpočinek, večeři a po večeři mše svatá, prohlídka poutního místa a účast na svíčkovém průvodu. 
3. den LURDY (FRANCIE)  
Dnešní den věnujeme klidu a rozjímání v tomto krásném poutním místě. Den můžete využít i ke svátosti smíření, rozjímání, modlitbám nebo procházkám po okolí.  Rozhodně 
navštívíme i rodný dům sv. Bernadety a také mši svatou. Večer je velkým zážitkem svíčková křížová cesta. Večeře a ubytování. 
4. den ZARAGOZA – ÁVILA (ŠPANĚLSKO) 
Ráno po snídani cestou do Zaragozy budeme obdivovat krásu pohoří pyrenejského národního parku, kterým budeme projíždět. Kolem poledne navštívíme město Zaragoza, ve 
kterém se měla apoštolu Jakubovi na sloupu zjevit Panna Maria. Té je zasvěcena Basilika Panny Marie na Sloupu, která je symbolem města a největší barokní stavbou ve 
Španělsku. Po prohlídce této stavby vyrazíme na prohlídku kamenného mostu Puente de Piedra. Ve městě je také řada renesančních a barokních paláců, měšťanských domů a 
mnoho muzeí, například umělecko-historické Alma Mater naproti Staré katedrále, archeologické na Náměstí del Pilar nebo muzeum malíře Francesca Goyi. Odpoledne po mši 
svaté odjezd do Avily, kde budete pozorovat nádherné změny krajiny, poslouchat povídání o životě ve Španělsku a zejména velmi zajímavý příběh sv. Terezie z Ávily. Před 
příjezdem do Ávily vás čeká milé překvapení, následně ubytování, nocleh. 
5. den SEGOVIA – ÁVILA (ŠPANĚLSKO)   
Ráno po snídani odjezd do Segovie, kterou nejvíce proslavil proslulý římský akvadukt, který do města přiváděl vodu z řeky Frío. Prohlédneme si významnou katedrálu, kterou v 
letech 1522 až 1577 poměrně rychle vystavil architekt Juan Gil, a která je zřejmě nejmladší velkou gotickou katedrálou v Evropě. Kromě katedrály stojí v Segovii mnoho dalších 
kostelů, z nichž určitě stojí za zmínku starobylý kostel Vera Cruz (kostel Pravého kříže), nacházející se poněkud izolovaně za hradbami a řekou Eresma. Budovu v románském stylu 
vybudovali templáři a v mnohém je podobná chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Pojí se k ní několik legend a záhad. Odpoledne odjezd do Avily, volný čas na odpočinek a brzká 
večeře. V podvečer návštěva města sv. Terezie. Ávile, která je podle mnohých cestovatelů jedním z nejkrásnějších měst v zemi, se přezdívá „perla Španělska“. Místo narození a 
dospívání sv. Terezie z Ávily bylo jedním z center reformy karmelitánského řádu, který dodnes působí i v České republice. Uvnitř starobylých hradeb se město zachovalo v podobě, 
v jaké ho znala i tato světice, proto se k tomuto městu budeme věnovat. Během návštěvy mše svatá v místní katedrále a pozdních večerních hodinách návrat na hotel. 
6. den AVILA – TOLEDO – ALICANTE (ŠPANĚLSKO) 
Po snídani odjezd do Toleda nádhernou španělskou krajinou, procházka starobylým centrem Toleda, ve kterém mimo jiné navštívíme nejdůležitější památku, místní katedrálu, 
kde budeme mít mši svatou. Po mši svaté si prohlédneme i bývalou synagogu, která je nejstarší stojící stavbou tohoto typu v Evropě. Následně navštívíme starobylé centrum 
tohoto úžasného města. V odpoledních hodinách nás bude čekat přejezd krajinou  Španělska do Alicante, kde uvidíte slavné větrné mlýny, se kterými bojoval důmyslný rytíř Don 
Quijote de la Mancha. Zastavíme se na pravou španělskou večeři v regionální restauraci Los Chopos, kde ochutnáme tajemství španělské kuchyně a po vydatné večeři budeme 
obdivovat krajinu vinic a olivových plantáží na cestě do Alicante. Po příjezdu ubytování a nocleh. 
7. den ALICANTE (ŠPANĚLSKO)  
V Alicante se budeme věnovat zaslouženému odpočinku, plážím, koupání a nicnedělání nebo případně výstupu na slavný hrad sv. Barbory, který se tyčí na vysoké skále hned 
vedle písečné pláže. Nejen sv. Barbora, ale i sv. Jan nás bude provázet během dnešního dne. Budeme si povídat o slavnostech o svátku sv. Jana, které jsou v tomto městě 
opravdovým svátkem Španělů. Večer mše svatá. 
8. den ALICANTE – VALENCIA (ŠPANĚLSKO) 
Po dobré snídani se vypravíme na cestu do Valencie. Právě ve Valencii se ukrývají Goyova plátna i svatý grál. Navštívíme centrum města, katedrálu a uvidíte i jedno z největších 
oceanografických muzeí na světě. Také mrkneme, kde se jezdí velká cena Evropy Formule 1, a také se dozvíme, jak se místním podařilo vypořádat se s častými záplavami. 
Odpoledne vyrazíme směr Barcelona. Právě toto město ve vás zanechá nezapomenutelné vzpomínky. Náš odpočinkový hotel před náročným dnem v Barceloně nám poskytne 
skvělé možnosti relaxu, odpočinku a večerní procházce po krásném katalánském pobřeží.  
9. den BARCELONA – MONTSERRAT (ŠPANĚLSKO) 
Dnešní den se budeme věnovat převážně tomuto úžasnému městu v Katalánsku a především dílu a architektuře Antonia Gáudího. Během dopoledne navštívíme hlavní památky 
města včetně slavné La Rambly, uvidíme gaudího domy a hlavně se dostaneme do slavného chrámu Boží rodiny (Sagrada Familia) - jedné z nejúžasnějších staveb na světě, kde 
budete doslova žasnout, co dokáže člověk vytvořit. Antonio Gaudí byl velmi věřící člověk a o jeho životě a díle bude převážná část tohoto krásného dne. V odpoledních hodinách 
naše cesty zamíří vysoko do hor, nad Barcelonu, do poutního místa Montserrat. V tomto úžasném místě můžete rozjímat, procházet se, nebo si udělat výlet lanovkou. Více jak 
1000 let staré opatství a poutní klášter Montsserat je něco opravdu úžasného. 
10. den – MONTSERRAT – CARCASSONNE (FRANCIE)  
Dopoledne si ještě budeme užívat poutního místa na Montserratu, můžeme se věnovat četbě, procházkám, kochat se nádhernými panoramatickými výhledy, nebo jen tak 
odpočívat. Kolem oběda nás čeká odjezd do francouzského města Carcassonne. Toto místo patří k nejzachovalejším středověkým městům v Evropě a je jedním z nejkrásnějších 
míst Okcitánie i celé Francie. Po příjezdu prohlídka a volný čas k poznávání středověkého města. Ve večerních hodinách platí naše pozvánka na gurmánský zážitek v  Brasserie le 
Donjon. Pozdě večer návrat na hotel a nocleh. 
11. den – CARCASSONNE – LA SALLETE (FRANCIE)  
Náš poutní zájezd jde do finále. Na konec to nejlepší. Během naší cesty jsme poznali spoustu poutních, ale i komerčních míst. Je na čase se zklidnit. Popřemýšlet sami nad sebou, 
nad našim dosavadním životem a jeho smyslem, k tomu bude tento den jako stvořený. Ráno si dáme vydatnou snídani a vydáme se na dlouhou cestu do kopců plnou serpetin až 
na místo, kde se 19. 9. 1846 zjevila Panna Marie. V La Salettě prožijeme nádherné odpoledne spojené se mší svatou a večerní křížovou cestou. Toto místo v horách plné ticha a 
klidu je opravdovým balzámem pro duši. Následuje večeře, nocleh a příprava na odjezd domů. 
12. den – LA SALLETE – ANNECY (FRANCIE) 
Ráno po snídani mše svatá s prosbou za štastný návrat do našich domovů. Po mši svaté odjezd do městečka Annecy, přezdívaného francouzské Benátky. Ve městě se od roku 
1960 pořádá Mezinárodní festival animovaného filmu (francouzsky: Festival International du Film d'Animation d'Annecy, anglicky: The Annecy International Animated Film 
Festival), a to na počátku června. Původně bienále, od roku 1998 se odehrává každoročně. Jde o jeden ze čtyř festivalů, které podporuje Mezinárodní asociace animovaného 
filmu. Během naší prohlídky navštívíme katedrálu sv. Petra ze 16. Století, kostel sv. Mořice ve stylu plaménkové gotiky a baziliku Saint-Joseph-des-Fins od Doma Bellota. 
Nakoupíme suvenýry, vychutnáme místní skvělou čokoládu. Po brzké večeři v místní restauraci vyrazíme zpět do České republiky, cestou si vychutnáme výhled na švýcarské Alpy. 
13. den – LIDEČKO (ČESKÁ REPUBLIKA) 
V dopoledních hodinách příjezd ke kostelu sv. Kateřiny v Lidečku, poděkování Bohu a návrat do našich domovů. 


