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Brno » Levý Hradec » Svatý Jan pod Skalou » Tetín » Brno

ÚTERÝ 21. 9.
• 7:15 sraz účastníků před Janáčkovým

divadlem v Brně
• 7:30 odjezd
• Návštěva Přemyslovského hradiště Levý Hradec

(komentovaná prohlídka, společná modlitba)
• Návštěva hradiska Budeč nebo

obce Svatý Jan pod Skalou
• Přejezd do penzionů
• Ubytování*, večeře, volný program

STŘEDA 22. 9.
• Snídaně (cca 8:00–9:00)
• Odjezd z penzionů
• Návštěva poutního místa Tetín –

komentovaná prohlídka, mše svatá, krátké
osobní volno

• 13:30 odjezd do Brna
• 18:00 návrat do Brna (Janáčkovo divadlo)

*Nocování ve dvou penzionech (dle počtu přihlášených). Ubytování ve vícelůžkových (2–4) pokojích
s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou v 1. patře a bez výtahu.

Svatá Ludmila (cca 860 – 15. září 921) byla manželkou prvního historicky
doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava I.,
babičkou svatého Václava a chronologicky první českou svatou. Svatá
Ludmila je jedním z hlavních předků českých panovníků i českých královen.
Vydejme se společně po stopách této výjimečné ženy, a to v roce,
kdy si připomínáme 1100 let od její mučednické smrti.

Spokojený senior – KLAS z.s. vás zve na dvoudenní putování
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Po stopách sv. Ludmily

CENA 2 000 Kč za osobu zahrnuje dopravu společným autobusem, ubytování, večeři a snídani, rekreační poplatek obci, služby průvodců a duchovní
doprovod. Přihlášky a platba zálohy ve výši 800 Kč do 30. 8., doplatek pak nejpozději do 15. 9. Platba je možná bankovním převodem na účet
č. 2111465213/2700, nebo hotově po domluvě s pracovníky. Přihláška se stává platnou po uhrazení zálohy ve výši 800 Kč, která se v případě neúčasti
nevrací. Změna programu vyhrazena. Přihlášky a informace: Spokojený senior – KLAS z.s., info@spokojenysenior-klas.cz, 730 805 857.


