
GOSPA TRAVEL,s.r.o. cestovná kancelária
CHROMEK Vladimír, 08213 Tulčík 187

Púť farnosti
Rimavská Sobota 

a Lučenec
pod vedením pána dekana Rastislava Poláka a 

pána farára Slavomíra Marka 

CENA ZAHŔŇA:
Dopravu 
●  autobusy sú vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD, CD.
● 2x pobyt pri mori
Poistenie
● komplexné poistenie v zahraničí
● poistenie proti úpadku (insolventrnosť)
Ubytovanie
● 5 x ubytovanie je zabezpečené v blízkosti centra v hoteli "Monaco"- 2,3 posteľové 
izby sú vybavené sprchou, toaletou a klimatizáciou.
Poplatok za tlmočenie
● na preklad je potrebné rádio s FM frekvenciou
Technický a duchovný sprievodca

CENA NEZAHŔŇA:
Stravu:
● raňajky - 3€ / osoba
● obed: 7 €/porcia (v cene 7 € je polievka, hlavné jedlo, šaláty a voda)

TERMÍN:

 10. - 17. 8. 2022

CENA:   205 €



PROGRAM:
1. deň
Odchod zo Slovenska:
● odchod z farnosti v poobedňajších hodinách
2. deň
● V doobedňajších hodinách príchod na  Veprice – sv. omša a celodenný pobyt pri 
mori na Makarskej riviére. Podvečer príchod do Medžugoria a ubytovanie. Duchovný 
program spojený s večernou sv. omšou.
3. deň – 6. deň
● výstup na horu zjavenia „Podbrdo“
● krížová cesta na kopci „Križevac“
● návšteva hrobu pátra Slávka Barbariča, zmŕtvychvstalého Krista,
● návšteva komunity Cenacolo
● návšteva Patrica a Nancy a ich svedectvo
● stretnutie a svedectvo Terezky zo spoločenstva Svetlo Máriino 
7. deň
● V ranných hodinách odchod na celodenný pobyt pri mori na Makarskej riviére so sv.
omšou na Vepriciach. Vo večerných hodinách nočnou jazdou  na Slovensko.
8. deň
● V ranných hodinách príchod na Slovensko.

Prihlasovať sa môžete u pána dekana 
Rastislava Poláka 0917 350 290
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