AWERTRAVEL CK
905 01 SENICA
Hviezdoslavova 1469/61
tel.: 034/651 3896
tel./fax: 034/651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk
i-net: www.awertravel.sk

PO STOPÁCH TALIANSKYCH SVÄTCOV

BENÁTKY – SIENA – CASCIA - ROCCAPORENA – SPOLETO –
RIVOTORTO – GUBBIO – CITA DI CASTELLO – SAN MARINO
Termín:

23.10. – 28.10.2022

Výnimočná cena: 295,- €

V cene je zahrnuté: doprava lux bus, 3 x ubytovanie s raňajkami,2 x večera, duchovný doprovod,
sprievodca
V cene nie je zahrnuté: mestská taxa – platí sa na mieste, vstupy, spiatočný vlakový lístok
Mogliano Veneto – Benátky a späť asi 6 €,
Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky
80 % storno poplatku v cene 15,- € alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na Covid 19
v cene 24,- €
Program zájazdu:
1.deň: podvečer odchod z farnosti Milošová. Nočná jazda cez Rakúsko a severné Taliansko.
2. deň: ráno príchod do Mogliano Veneto, presun vlakom do centra Benátok (cena
jednosmerného lístka asi 3,- €, platí sa na mieste), cesta trvá 23 minút. Námestie sv. Marka,
návšteva baziliky sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou farbenými mozaikami,
Dóžov palác - symbol slávy a moci Benátok s krásnymi arkádami v štýle benátskej gotiky,
posedieť si pod početnými arkádami obklopujúcimi celé námestie. Ďalej prechádzka najkrajšími
benátskymi uličkami s nespočetnými palácmi, kostolmi, mostmi a námestíčkami až ku slávnemu
mostu Ponte Rialto. Odchod na ubytovanie
3.deň: po raňajkách prehliadka Sieny /UNESCO/, rodisko sv. Kataríny. Historické centrum s
námestím Piazza del Campo. Katedrála so svetoznámou mramorovou výzdobou /vstup 8 €/.
Dominikánsky kostol s relikviou sv. Kataríny a sanktuárium sv. Kataríny nad jej rodným domom.
Presun do Cascie, zastávka v rodisku sv. Rity Roccaporena /5 km/. V prekrásnom prostredí
umbrijských kopcov v strednom Taliansku stojí kláštor a nádherná Bazilika sv. Rity, do ktorej
denne putujú stovky, ba tisíce pútnikov. Je tu pochovaná sv. Rita da Cascia, snáď najobľúbenejšia
svätica širokých vrstiev obyvateľov Talianska, známa ako LA SANTA DEGLI IMPOSSIBILI, teda
„svätá nemožných vecí". Je patrónkou tých, čo sú v beznádejných situáciách. V dolnom kostole sú
relikvie augustiánskeho kňaza bl. Šimona z Cascie a bl. Terezy Fasce. Návšteva Spoleto -

stredoveký charakter mesta ostal nedotknutý. Symbolom mesta je pevnosť Rocca Albornoz, most
Ponte delle Torri ponúka úchvatný výhľad. Úžasné sú aj ďalšie pamiatky s jedinečnou históriou,
románske kostoly, katedrála Santa Maria Assunta na námestí Piazza del Duomo a kláštor sv.
Františka. Odchod na hotel, večera, ubytovanie
4.deň: po raňajkách presun do historického mestečka Gubbio, ktoré si zachováva svedectvo o
stredoveku, má nedotknutú prírodu a umeleckú remeselnú produkciu. K hlavným miestnym
pamiatkam patria mnohé kostoly, chrámy, kláštory a divadlá. Palazzo dei Consoli, postavené v r.
1332 až 1338 patrí medzi najkrajšie talianske stavby. Vo vnútri impozantnej hlavnej sály a v
izbách na hornom poschodí, ktoré boli neskôr upravené, sa teraz nachádza múzeum. Následne
návšteva Cita di Castello. Pravidelná sieť ulíc dodnes pripomína, že mesto bolo kedysi
významným strediskom Rimanov. Odchod do Rivotorto – miesto kde v 13. stor. spočiatku žil sv.
František so svojimi spolubratmi. Nízke kamenné budovy, zakomponované do architektúry
chrámu, pripomínajú toto obdobie. Odchod na hotel, večera, ubytovanie
5.deň: ráno odchod do tretieho najmenšieho štátu Európy /po Vatikáne a Monaku/ –
republiky San Marino. Bola založená v roku 301 na vrchu Monte Titano /726m/. Dodnes sa tu
zachovalo veľa vzácnych starobylých pamiatok, historické centrum je zapísané na zozname
UNESCO. Námestie Piazza della Liberta, Palazzo Publico, Bazilika sv. Marina, postavená na
základoch starokresťanskej baziliky, spomínanej už v roku 530. Návšteva kostola sv. Petra, kde
boli uchovávané ostatky sv. Marina až do roku 1713, vrch Monte Titano. Odchod na Slovensko
nočnou jazdou cez územie Talianska a Rakúska
6.deň: príchod do Milošovej

