
 

 

Organizačné   pokyny 
Púť do Fatimy  

Termín: 15. 6. – 24. 6. 2017  
      

Odchod:  15.6. štvrtok  
 

Trebišov    9:00 hod. parkovisko za MsKS  
Košice    9:45 hod. parkovisko pred žel. stanicou  
OMW Tekovské Nemce 14:30 hod. 
Bratislava hlavná žel. stanica 16:15 hod. 
Kahlenberg 18:00 hod. sv. omša 

                     
Doprava:  
Číslo na šoféra – Jozef Horvát : +421 904 013 928 
Luxusný zájazdový autobus bielej farby,  v autobuse je možnosť zakúpenia nealko 
nápojov, piva, kávy, čaju a polievok. 
 
Návrat 24.6. prílet do Viedne o 12:20 hod, transfer  do Trebišova  
 
Letecká spoločnosť: TAP Portugal.  
Okrem kabelky, príručná batožina (na palubu lietadla) do 8 kg 
Zapísaná batožina (do podpalubia lietadla) do 23 kg  
 
Bezpečnostné predpisy  
Na letiskách stále platia prísne pravidlá na prepravu tekutín, sprejov (aerosólov) 
a gélov, ktoré nesmú byť v príručnej batožine na palube lietadla. Rovnako do 
vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať 
strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, výbušné a horľavé látky, 
predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré 
sú schopné spôsobiť vážne zranenie. 

 
Ako sa pobali ť? 
Na palubu lietadla si môžete zobrať príručnú batožinu s hmotnosťou až 8 kg (bez 
vyššie uvedených tekutinových, resp. nebezpečne vyzerajúcich predmetov). 
Batožina zapísaná (do podpalubia) môže mať do 23 kg.   

Príručná batožina  váha: 8 kg, rozmery: výška + dĺžka + hĺbka = max. 115 cm 

Odbavená batožina  váha: 23 kg, rozmery: výška + dĺžka + hĺbka = max. 158 cm 

Nadváha batožiny  €5 - €40 / kg  
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Komplexné poistenie:  
V cene zájazdu nie je započítané komplexné cestovné poistenie 
Poistenie komplexnou cestovnou poistkou poisťovne Union pre prípad: 

- straty a poškodenia batožiny (musí byť spísaný policajný záznam); 
- ochorenia, hospitalizácie, prevoz chorého sanitkou na Slovensko; 
- zrušenia zájazdu z vážnych dôvodov (ochorenie, účasť na pohrebe). 

 Doporu čujeme si vzia ť so sebou:  

- doklad totožnosti 
- pre pohodlnejšie cestovanie maličký vankúšik, deku 
- pršiplášť alebo dáždnik (Lurdy sú v horách – Pyrenejách, preto sa rýchlo mení 

počasie na dážď, ale práve má byť teplé počasie) 
      -    potrebné lieky, ktoré pravidelne užívate 

plavky (kúpanie v Atlantickom oceáne)  
      -    dobrú náladu 
 
Možné príplatky: Jediné na svete: Múzeum voskových figurín – Život Pána Ježiša:8,50 €, 
pozri: http://www.vidadecristo.pt  
Múzeum Sanktuária Fatima: 1 €, výťah v soche Krista Krála v Lisabone: 5 € 
Príplatok jednoposteľová izba:72 €, dvojposteľová 36 € 
  
 
Dôležité kontakty:  
Šofér:             00421 904 013 928 
Sprievodca:    00421  948 771 156  
              
Telefonovanie zo zahrani čia na Slovensko: 
Pevná linka: 00421 + smerové číslo bez 0 + číslo účastníka 
Mobil: aj na Slovensko aj medzi sebou v zahraničí -  00421 (0)904507156. 
 
Zastupite ľské úrady: 
 
Rakúsko:     
Telefón:    0043-1/318 9055 200 (201) 
Fax:           0043-1/318 9055 208 
E-mail:      slovakembassy@vienna.mfa.sk 
Taliansko: 
Telefón :     0039-06/367 15 200 = z mobilu, z pevnej linky v Taliansku = 0636715200 
Fax:            0039-06/367 15 265 
E-mail:       embassy@rome.mfa.sk 
Francúzsko: 
Telefón:         0033-1/4414 5600 (5120) = z mobilu,  z pevnej linky vo Francúzsku = 
                       01 4414 5600 (5120) 
Fax:                0033-1/4288 7653 
E-mail:           paris@amb-slovaquie.fr 
Portugalsko: 
Tel:  00351 213 583 300 
Fax:  00351 213 583 309, 213 583 306  
e-mail:  emb@lisbon.mfa.sk 

Prajeme požehnanú a plnú milostí púť. 


