Poutní zájezd do Assisi 8.5.-15.5.2021
Srdečně vás zveme na poutní zájezd do Assisi, který pořádá Národní rada Sekulárního fran škánského řádu k výročí
800 let založení řádu především pro členy řádu a jejich rodiny či přátele. Zájezd bude pohodlným autobusem a je
od soboty 8. 5. do pátku 15. 5. Je koncipován pro poutníky starším věkem (nebudou žádné noční přejezdy, žádné
rychlé prohlídky, spaní dvou až třílůžkové pokoje). Součás pou jsou každý den mše svaté a odborný průvodce.
Polopenze znamená snídaně a večeře. Zájezd zajišťuje cestovní kancelář Miklas Tour z Prostějova.
Odhadovaná cena je 14 000,- Kč za dopravu, ubytování a stravu.
1.den v 5 hod. odjezd z Prahy, přes Brno do Padovy, mše svatá, večeře, nocleh
2.den snídaně, Padova – mše svatá, prohlídka, odjezd na La Vernu, nocleh
3.den snídaně, La Verna, prohlídka, mše svatá, Assisi, večeře, nocleh
4.den Assisi, mše svatá, prohlídka, nocleh, polopenze
5.den místa spojená se sv. Fran škem kolem Assisi plus Spoleto, nocleh v Assisi, polopenze
6.den Loreto, mše svatá prohlídka, nocleh, polopenze
7.den Loreto, mše svatá, odjezd do Mariazell, nocleh, polopenze
8.den Mariazell – mše svatá, prohlídka, návrat domů – Brno, Praha. příjezd cca 22 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška
na Poutní zájezd SFŘ do Assisi 8.5.-15.5.2021
Přihlašujte se u sestry Markéty Kubešové na adrese:
Presy 401, 538 21 Sla ňany
E-mail: mar.kubesova@seznam.cz; mobil 608 141 845
Přihlašuji tyto osoby - Jméno a Příjmení a datum narození,adresa vč. PSČ
1…………………………………………………………..
Email………………………………... mobil…………………………...
2.……………………………………………………………
Email………………………………... mobil…………………………...
3…………………………………………………………….
Email………………………………... mobil…………………………...
Další požadavky a informace pro cestovní kancelář
(viz návod na druhé straně)

místo v autobuse, s kým chci sedět:
požaduji jiný než dvoulůžkový pokoj:
Zdravotní po že:

Datum …………………………………..
LFK

Podpis ……………………..

Postup pro přihlášemé
Závazné přihlášky budeme brát v takovém pořadí, jak budou doručeny a po zaplacení zálohy
7000,- Kč za osobu na následující číslo bankovního konta:

115-8184100247/0100 do zprávy pro příjemce uvést text Assisi.
15.ledna 2021 budou zaplacené zálohy poslány Markétou na účet cestovní kanceláře. Do té doby je
možné storno přihlášky a vrácení zálohy a do pořadí se pak dostanou náhradníci. Odesláním zálohy
v lednu do cestovní kanceláře je možné storno zájezdu už jen podle podmínek cestovní kanceláře.
Kancelář po obdržení zálohy pošle na mail (nebo na poštovní adresu) přihlášených závaznou
přihlášku kanceláře s potvrzením přije zálohy a s cenou doplatku. Doplatek bude nutné uhradit
cestovní kanceláři do konce března 2021.

Pokyny cestovní kanceláře
V přihlášce uveďte přesná data, případně s kým chcete sedět (pokud to jsou jednotlivci), máte-li
zdravotní ob že, požádejte o místo v autobuse. Pokud chcete být ubytováni ve třech napište to
do přihlášky. Pokud požadujete jednolůžkový pokoj, bude samozřejmě vyšší doplatek. Jinak budou
všichni po dvou na pokoji (manželé automa cky, jednotlivci ať napíší jméno druhé osoby). V ceně
zájezdu je zahrnuto pojištění – zdravotní do 4 mil.,na storno zájezdu 80% hradí pojišťovna, na
úpadek CK, na solidární fond. Pojištění ale budou platná až v okamžiku, kdy k nám doputují zálohy
na účet. Pak pošleme všechna jména na pojišťovnu. V doplatku už bude stanovena přesná cena.
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