
 

 

 Srdečne pozývame členov ZZM na našu spoločnú púť k Panne Márii 
ZM na miesta pôvodu združenia a vincentskej charizmy. 

 

 Z viacerých dobrých dôvodov, ako uľahčiť našu púť sme vybrali mesiac 
september. Je to dátum 21. 9. – 24. 9. 2019. 

 

 Ubytovanie máme u pátrov vincentínov v centre Paríža vedľa ulice de 
Bac, čiže kaplnky Zjavenia PM.  
 

 Zodpovedná za technické zabezpečenie je pani Silvia Lehutová AČ 
ZZM zo Špačiniec, duchovný sprievod jeden kňaz a jedna sestra 
vincentka, prihlasovanie u sr. Gemmy 

 

 Odlet: v sobotu 21.9.2019 o 15,30h sa stretáme na letisku Bratislava 

Návrat: v utorok 24.9.2019 o cca 22,00h na letisko Bratislava 

 

 Prehľad poplatkov na osobu: 
letenka Bratislava-Paríš/Beauvais a späť, individuálne,  
cena 50eur - 100eur 

 

transfer z/na letisko:      44,-  povinné 

služby sprievodcu:         20,-  povinné 

metro karnet:                 17,-  povinné 

plavba loďou:                13,- povinné 

2x večera:                      26,-  povinné 

výstup na Eiffelovku:   16,-  dobrovoľné 

ubytovanie 3noci:         99,-  povinné 

spolu:                          235,- 

 

 Ceny sú orientačne z minulého roka, môžu jemne stúpnuť. Vreckové 
postačuje 50-80 eur.  

 

 Prihláseným potom pošleme konkrétnejšie informácie a postup pri 
zakúpení letenky, ktorú si každý kupuje sám, program púte, organizačné 
pokyny, aj ohľadom zbalenia sa... 



 

 Prosím, prihláste sa len záväzne, aby sme vedeli pripravovať záležitosti 
a budeme sledovať letenky, dáme vedieť keď budú lacnejšie! Prosíme 
nesledujte ceny leteniek - častým sledovaním nášho termínu sa cena 
letenky zvyšuje. Ak by ste sa z nejakého dôvodu nemohli potom zúčastniť 
a mali by ste náhradu za seba, zmena mena na letenke je 100€. 
 

 Pri prihlasovaní zvážte svoje fyzické možnosti – po Paríži sa pohybujeme 
metrom a po vlastných, prejdeme dosť veľa miest. Aby sme zvládli všetky 
termíny, musíme byť disciplinovaní a rýchli. 
 

Program približne: 
 Nedeľa  

Kostol sv. Vavrinca, Opátstvo sv. Lazár, Kostol St Etiene, Panteon, kostol 
st Genevieve - patrónka Paríža, Luxemburské záhrady, St. Sulpicius, Rue 
du Bac - sv. omša a prezentácia, večera, výstup na Víťazný oblúk, 
Champs Elisee   

 

 Pondelok  

Sv. omša pri sv Vincentovi, ruženec a prezentácia o kaplnke a 

vo vincentskom múzeu, kaplnka PMZM, Invalidovňa, Eiffelovka, 

Trocadero, Notre Damme, večera.  Champs Elysee k lodi - plavba po 

Seine, Baton Mouche pri Pont d Alma, Grand Palace. 

 

 Utorok  

Sv. omša v kaplnke PMZM , Mont Martre, Sacre Coeur, odchod na 

letisko domov. 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 


