Dublin 2018 - celosvětové setkání rodin s
papežem Františkem, 30 volných míst!
Termín: 21.08.2018 - 26.08.2018
Cena: 10 500,- Kč

Kód zájezdu: 21088

"Titul Světového setkání zní: Rodina jako radostná zvěst a radost pro svět. Vyzývá nás k
volbě rodiny jako odpovědi na lásku, která vychází z každého muže a ženy. (...) Rodiny, a
zejména křesťanské rodiny, jsou dobrou zprávou - evangeliem - pro církev i svět. Právě ony
totiž doslova podporují život církve, i život světa."
Přijměte pozvání na toto setkání rodin s papežem Františkem.
Rádi bychom dali dohromady alespoň 50 účastníků, kteří by reprezentovali rodiny z naši
vlasti.
Upozornění: cena pro dospělého, který bude mít s sebou vedle kabinového zavazadla (do 8
kg) i velké zavazadlo do 20 Kg je výše inzerovaných 10500 Kč. Cena pro dítě do 18 let,
pokud by jelo bez 20 kg zavazadla ( tzn., že většinu osobních věcí by dítě mělo v kufru
rodičů, ale i pokud pojedou jen dva dospělí a budou mít jen jeden kufr, pak bude jedna platba
ponížena o cenu za kufr) a bude mít jen kabinové zavazadlo do 8 kg, je 7500 Kč!
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo navýšit cenu zájezdu, pokud se zvedne cena letenky
on-line při koupi letenek nad 25 ks. Toto navýšení bychom vám předem sdělili.
Popis Zájezdu:
Připravovaný program:
1.den - úterý: odlet 21.8.2018 v 16.15 hod. z Prahy z letiště Václava Havla.
Přílet do Dublinu v 17.45 hod. místního času (posun o 1 hod. zpět). Místním autobusem na
ubytování v rodinách.
2.den - středa: (snídaně). Celodenní pěší prohlídka Dublinu s průvodcem. Ubytování v
rodinách (večeře).
3.den - čtvrtek: (snídaně). Celodenní prohlídka Dublinu a blízkého okolí s průvodcem.
Použijeme místní autobus. Ubytování v rodinách (večeře).
4.den - pátek: (snídaně). Účast na teologicko-pastoračním kongresu se simultánním
překladem do češtiny. Ubytování v rodinách (večeře).
5.den - sobota: (snídaně). Celodenní setkání se všemi rodinami na Festivalu rodin.
Ubytování v rodinách (večeře).
6.den - neděle: (snídaně). Účast na společné mši svaté všech rodin s papežem Františkem.
V 18.10 hod. odlet do Prahy, přílet ve 21.45 hod.
Zájemci, hlaste se obratem - brzké přihlášení = stávající ceny, pozdější přihlášení = dražší
letenky. Bez zaplacení registrace není možné získat vstupenky na sobotní a nedělní
program.
Bližší informace na miklastour@miklastour.cz (nebo tel. 736631736) a další informace vám

budeme předávat, jak nám budou přicházet z Dublinu. Je možné se také obracet na Centrum
pro rodinu v Olomouci, paní Marcelu Řezníčkovou: marcela@arcibol.cz, tel. 587405251.

Stravování: věříme, že polopenze (zatím nám to taky nesdělili)
Ubytování: 5x v irských rodinách - cenu nám zatím nesdělili (doufáme, že zdarma)
Cena zahrnuje:
zpáteční on-line letenku včetně 20 kg zavazadla, 5 x ubytování v rodinách, registraci pro
jeden den na kongresu platí dospělý nad 18 let, místní doprava z/na letiště, doprava
autobusem na 1 denní výlet, pojištění léčebných výloh do 4 mil. korun včetně storna zájezdu,
průvodce.
Cena nezahrnuje:
kapesné a případné vstupy 100 Eur
Nástupní místa:
Praha, letiště Václava Havla, Terminál 2
Poznámka:
Prosíme o zasílání přihlášek obratem, abychom mohli udělat registraci, zajistit ubytování a
letenky. Chceme dát dohromady českou skupinu 50 lidí. Už máme 20 lidí. S přihláškou, která
je v levé liště tohoto webu, nám posílejte zálohu - za dospělého 7500 Kč, za dítě 5500 Kč. Ze
záloh ihned zaplatíme za dospělé registraci 38 Eur (nevratná) a pro všechny on-line letenku
(taktéž nevratná a nepřenosná!) Toto riziko propadnutí letenky i registrace ponesete,
bohužel, sami. Naše pojištění storna celého zájezdu vám pokryje letenku až při zrušení
zájezdu z vaší strany v době kratší než 29 dnů před odjezdem, a to ze zdravotních důvodů nutná lékařská zpráva).
Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, cestovní kancelář, 796 01 Prostějov, Pešinova 21,
tel/fax: 582 338 411, 733 420 420

