Pred 164 le ti se je v majhnem
mestecu pod Pireneji, 11. februarja
1858, pastirici Bernardki v Lurdu
prvič prikazala Marija.

Radio Ognjišče in Kompas vabita na

romanje v Lurd
s posebnim letalom iz Ljubljane

4. marec 2023

DUHOVNO VODSTVO: nadškof Stanislav Zore

1. DAN, SOBOTA, 4. 3. 2023: LJUBLJANA - LURD | večerja

Zbirališče potnikov na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v jutranjih urah in odhod posebnega letala proti Lurdu. Po približno dvournem
letu pristanek na Lurškem letališču, prevzem prtljage in vožnja z avtobusom do Lurda in hotela. Ker je praviloma vstop v hotelske sobe
po 14.00 uri, boste prtljago pustili v posebni sobi za garderobo in se peš odpravili do svetišča. Najprej boste počastili Lurško Gospo pri
votlini, kjer se je Marija prikazala Bernardki osemnajstkrat, potem pa se odpravili na ogled vseh cerkva in vsega drugega, kar je zaobjeto
v pojmu » Lurško svetišče«. Sveta maša. Križev pot. Čas za osebno pobožnost. Večerja in prenočevanje.

2. DAN, NEDELJA, 5. 3. 2023: LURD - LJUBLJANA | zajtrk

Zajtrk. Po zajtrku boste imeli sveto mašo in po njej ogledi po Bernardkini poti. Čas za osebno pobožnost in nakup spominkov. Popoldan
boste zapustili Lurd in se odpeljali do letališča, od koder boste v poznih popoldanskih urah poleteli proti Ljubljani.

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

gorivo v znesku 70€, topla pijača na letalu, avtobusni prevoz z letališča do hotela in nazaj, 1 pol-penzion v hotelu 4* v dvoposteljnih
sobah (pri vecerji vkljuceno 1/4l vina in 1/2l vode na osebo), participacija za vzdrževanje svetišč, DDV ter vodenje in organizacijo
potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba 40 €, zavarovanje z asistenco v tujini za osnovno kritje 6 € (cene za seniorje so
drugačne) , pozno kosilo drugi dan 18 € ; (na poti): 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 2006 111

ODHOD: 4. 3. 2023
ČAS POTOVANJA: 2 dni | 1 noč
ČAS ZA PRIJAVO: do 24. 2. 2023
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 150
PRODUKT: 21114

Cena na osebo:
pri udeležbi najmanj 170 oseb

494 €

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 11. 10. 2022 izvajalec programa je
KOMPAS Turistično podjetje, d.o.o., Dunajska 117, Ljubljana, sektor POTOVANJA, Ljubljana.

