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ČESKÉ VELKOPŘEVORSTVÍ  
 

 

VELKOPŘEVORSKÉ NÁM. 4, 118 00 PRAHA 1 – MALÁ STRANA 
TEL. +420.257.530.824 FAX +420.257.535 995 - GPB@SMOM.CZ 

 

 

Pouť Českého velkopřevorství v rámci České národní pouti do Říma 

při příležitosti 

30. výročí svatořečení Anežky České 12. 11. 2019 

Sobota 9. 11. 2019 – čtvrtek 14. 11. 2019 

 
Organizátor: České velkopřevorství řádu maltézských rytířů prostřednictvím své nadace 

                        Nadační fond Lurdy 

Doprava: letecky speciálem společnosti Travelservice 

Kapacita: 

189 míst 

z nich  

35 míst rezervovaných pro osoby s lehkým až středně těžkým pohybovým handicapem, kteří budou 

v Římě na invalidních vozících – Prosím pozor, podmínky v Římě jsou zcela odlišné od podmínek 

například v Lurdech, hotely a restaurace nejsou přizpůsobené, nemůžeme brát těžce nemocné a ležící 

pacienty. 

85 míst rezervovaných pro pečovatelský tým 

Zbytek míst se doplní poutníky, kteří nepotřebují žádnou asistenci.  

Ubytování: Hotel Parco Tirreno (Via Aurelia, 480) v blízkostí Vatikánu 

Cena za let, 5 nocí s polopenzí v hotelu nedaleko Vatikánu, autobusový transfer během 

pobytu   17 500, - Kč  

 

Předběžné přihlášky se mohou poslat na mailovou adresu maltezskapoutdorima@gmail.com 

Zájemci dostanou pak další přesné informace. 
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Předběžný program – časy letu atd. se upřesní 

 

Sobota, 9. listopadu 2019 

Přílet na letiště Roma Fiumicino v odpoledních hodinách  

Transfer do hotelu Parco Tirreno (Via Aurelia, 480) 

 

Neděle, 10. listopadu 2019 

Transfer z hotelu do centra města kolem 11.00. Svatá mše, pravděpodobně v kostele na Via 

delCorso. Prohlídka centra Říma, odjezd zpět do hotelu kolem 17.00. 

 

Pondělí, 11. listopadu 2019 

Naše skupina se připojuje k české národní pouti pro denní program. 

Kolem 11:00 Transfer z hotelu do Santa Maria Maggiore, oběd, mše sv. (15.00) v bazilice,  

koncert v bazilice St. Maria degli Angeli (17.30). Poté cca 19.00 transfer zpět do hotelu. 

 

úterý, 12. listopadu 2019 

Naše skupina se připojuje k české národní pouti pro denní program. 

7.00 Transfer z hotelu do Vatikánu. Mše sv. konzelebrováná všemi českými a moravskými 

biskupy a kněží v Bazilice Sv. Petra. Oběd a procházka do okolí Vatikánu. Přechod zpět do 

hotelu kolem 17.00. 

 

Středa, 13. listopadu 2019 

8.00     Přechod z hotelu do Vatikánu, účast na týdenní audienci Svatého otce.  

12.00 Transfer do baziliky San Giovanni v Lateránu, kde se naše skupina připojuje k české 

národní pouti pro denní program a mše sv. v 15:00. 

17.00 Transfer zpět do hotelu 

 

Čtvrtek, 14. listopadu 2019 

Po snídani transfer z hotelu na letišti Roma Fiumicino, odlet kolem 12.40 


