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Pred
ti se je v majhnem
mestecu pod Pirineji, 11. februarja
1858, pastirici Bernardki v Lurdu
prvič prikazala Marija.

Radio Ognjišče in Kompas vabita na

romanje v Lurd
iz Ljubljane
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DUHOVNO VODSTVO: nadškof dr. Marjan Turnšek

1. DAN, SOBOTA, 9. 10. 2021: LJUBLJANA - LURD | večerja

V jutranjih urah zbor na letališču Jožeta Pučnika pri okencu Kompas. Okoli 7. ure odhod letala proti Lurdu. Čas leta bo okoli 2 uri. Po
prihodu na lurško letališče prevzamemo prtljago in se z avtobusom odpeljemo do hotela (cca 20 minut vožnje). Okoli 13. ure bomo
imeli katehezo o lurških dogodkih, sledila bo pobožnost križevega pota in sveta maša. Po njej bo na voljo nekaj prostega časa za
osebno pobožnost in nakup spominkov. Okoli 19.00 večerja v hotelu in prenočevanje.

2. DAN, NEDELJA, 10. 10. 2021: LURD-LJUBLJANA | zajtrk, kosilo (doplačilo)

Zajtrk v hotelu. Po zajtrku sveta maša. Sledi ogled po t.i. Bernardkini poti. Na voljo bo še nekaj časa za osebno pobožnost in nakup
spominkov. Okoli 13. ure možnost organiziranega kosila (doplačilo). V popoldanskih urah odhod na letališče, od koder bo v poznem
popoldnevu odhod letala proti Sloveniji. Na ljubljanskem letališču bomo pristali v večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: poseben letalski prevoz v ekonomskem razredu po programu, letališke in varnostne pristojbine ter dodatek za

gorivo, avtobusni prevoz z letališča do hotela in nazaj, 1 pol-penzion v hotelu 3*/4* v dvoposteljnih sobah (pri večerji vključeno 1/4 l
vina in 1/2 l vode na osebo), turistično pristojbino, participacija za vzdrževanje svetišč, DDV, vodenje in organizacijo potovanja

MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba 35 €, kosilo v hotelu drugi dan 17 €, zavarovanje z asistenco v tujini Corris
(osnovno kritje), 6,5 € za osebe do 75 let, 10 € za osebe med 76 in 84 let, oz. 13 € za osebe nad 85 let, ostalo kar ni navedeno v
postavki cena vključuje.

OPOZORILO:
Zaradi varnostnih predpisov glede vnosov tekočin v
letalo boste morali lurško vodo, če jo boste želeli nesti
domov, dati v kovček, ki ga boste oddali pri prejemu
vstopnega kartona za letalo. Omejitev oddane prtljage
je 20 kg na osebo.

Za prijave pokličite našo brezplačno
telefonsko številko: 01 200 6111

ODHOD: 9. 10. 2021
ČAS POTOVANJA: 2 dni | 1 noč
ČAS ZA PRIJAVO: do 20. 8. 2021
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 150
PRODUKT:

Cena na osebo:
pri udeležbi najmanj 150 oseb

449 €

Pridržujemo si pravico do spremenjenega zaporedja ogledov zaradi odpiralnih časov in logistike. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del
programov in so objavljeni ter splošno dostopni na spletnem naslovu www.kompas.si. Program je sestavljen po pogojih na dan 10. 6 . 2021. Izvedba se lahko
spremeni v skladu z omejitvami vezanih na na epidemijo SARS-CoV-2 v terminu izvedbe programa. Izvajalec programa je KOMPAS Turistično podjetje, d. d.,
Dunajska 117, Ljubljana, sektor POTOVANJA, Ljubljana.

