PĚŠÍ POUŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA 14. – 26. 6. 2019.
Pouť zahájíme společnou mší sv. 14. června v 16:00 v kostele sv. Jana Křtitele v Bzenci. Po mši sv. bude přistaven
autobus před budovou fary.
Program pouti:
14. 6. odjezd ze Bzence do Paříže
15. 6. dopoledne příjezd do Paříže (povinná osmihodinová zastávka pro řidiče); následně odjezd do Španělska
16. 6. příjezd do Španělska, Ponferrada
17. 6. začátek pěší poutě: Ponferrada – Villafranca
18. 6. Villafranca – O Cebreiro
19. 6. O Cebreiro – Samos
20. 6. Samos – Portomarin
21. 6. Portomarin – Palas de Rei
22. 6. Palas de Rei – Arzúa
23. 6. Arzúa – Monte de Gozo
Výlet na Finistère - V minulosti bylo toto místo považováno za konec světa.
24. 6. Monte de Gozo – Santiago; odpoledne odjezd do Francie, Nice
25. 6. Nice, pobyt u moře (povinná osmihodinová zastávka pro řidiče), následně odjezd do ČR
26. 6. příjezd do ČR cca 12–15 hodin

Doporučený seznam věcí: batoh na záda, spacák, karimatka, 2x tričko, kraťasy, mikina nebo svetr s dlouhým rukávem,
dlouhé kalhoty, bunda, ponožky, spodní prádlo, plavky, pláštěnka, ručník, hygienické potřeby, opalovací krém, sluneční
brýle, treková obuv, lehké přezůvky. Potřeby na vaření – ešus, lžíce, nůž, vařič apod. Místo v nákladním prostoru
autobusu je omezené, proto je možné na osobu vzít jeden velký batoh, a jedno příruční zavazadlo dovnitř autobusu.
Doklady: Občanku nebo pas, karta zdravotní pojišťovny.
V ceně 7 500 Kč je zahrnuta doprava, ubytování, credencial. S přihláškou je třeba uradit zálohu 4 000 Kč, do 15. 5.
doplatit 3 500 Kč. (Předpokládaná cena za autobus je 3500 – 4 000 Kč. Pokud byste se poutě nemohli účastnit, je třeba
sehnat náhradu, nebude možné vrátit tuto částku.)
Strava: z vlastních zásob, vaření po skupinkách. V ubytovnách budou k dispozici vybavené kuchyňky.
Kapesné: Doporučené minimum 50 Euro (záleží na potřebě kupovat potraviny). Dále záleží na zásobě potravin
dovezených z domu. Ceny potravin jsou v supermarketu podobné jako u nás. Poutníci si budou moci pořídit potvrzení
o pouti tzv. Compostela – 7 Euro.
Kontakt: P. Martin Sekanina, fabzenec@ado.cz, 731621169

Závazná přihláška na pouť do Santiaga de Compostela 14. - 26. 6. 2019
jméno, příjmení:

……………………………………………………………………………………………....................................

adresa:

……………………………………………………………………………………………....................................

rod. číslo: ................................. datum narození: ................................ zdrav. pojišťovna: ...............................
číslo mobilu: …................................. emailová adresa: ...................................................
číslo pasu či občanky ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………
podpis

