
Římskokatolická farnost-děkanství Mnichovo Hradiště  
vás zve na společné 

Putování za sv. Jakubem        do Santiaga de Compostela 

 

 
25. května – 6. června 2010 

cena 9.690,- Kč /+ 200 € kapesné/ 

Přihlášky a podrobné informace  
P. Jurnečka Radek – mob. 777 162 234 

Program putování:  

 
1.den: odjezd v 11. hod. z Mnichova Hradiště. Další nástupy, případně 

svozy z dalších míst republiky budou včas upřesněny dle dohody s 
poutníky. Dále Vídeň, noční přejezd do Nice. 

2.den: prohlídka Nice, mše svatá. Nocleh v Provence - hotel F1 (3lůžkové 
pokoje). 

3.den: snídaně v hotelu, jízda Lví zátokou, kolem Montpellier, Beziers, 
Narbonne, Toulouse. Lurdy - poutní místo, v 16 hod. mše svatá, večerní 
světelný průvod. Ubytování a nocleh v hotelu Premiere Classe (3lůžkové 

pokoje). 
4. den: v 6.00 hod. odjezd k Atlantiku, Bilbao, Oviedo, Samos. Nocleh v 
klášteře na posteli nebo matraci (3 EUR), turistická večeře, credencial (1 

EUR) pro razítka na cestě. Noclehy se při pěším putování platí až na místě. 
5.den: teplý čaj na cestu. V Samosu začneme pěší pouť po Francouzské 



královské cestě. Dnes půjdeme 22 km do Portomarina, zdatnější mohou jít 
až 29 km. Nocleh v poutní ubytovně (3 EUR) v Portomaríně. Turistická 

večeře. 
6.den: teplý čaj na cestu. Z Portomarina pěšky do Palas de Rey (24,5 

km). Nocleh v městské ubytovně na postelích (3 EUR). Turistická večeře. 
7.den: teplý čaj na cestu. Z Palas de Rey pěšky do Arzua (29 km). 

Ubytování v soukromém penzionu (10 EUR). Turistická večeře. 
8.den: teplý čaj na cestu. Z Arzua pěšky do Arca Pedrouzo (19,5 km). 
Nocleh na postelích v poutnické ubytovně (3 EUR). Turistická večeře. 

9.den: teplý čaj na cestu. Pěšky do cíle pouti Santiago de Compostela (20 
km). Katedrála s hrobem apoštola sv. Jakuba Staršího, polední poutnická 

mše svatá (obří kadidelnice), prohlídka města. Vystavení poutnického 
svatojakubského certifikátu. Nocleh v poutnické ubytovně (10 EUR). 

Gulášová polévka. 
10.den: snídaně turistická. odjezd busem až na "konec světa" (Finisterre). 
Odpoledne ještě prohlídka Compostely, nocleh v poutnické ubytovně na 

posteli (10 EUR). Hrachová polévka. 
11.den: , odjezd do Zaragozy, cestou ke snídani párky, mše svatá v 

kostele P. Marie al Pinar. Nocleh v Lleidě v hotelu F1 (3lůžkové pokoje). 
12.den: snídaně turistická. Cesta do Avignonu, prohlídka, mše svatá v 
papežském chrámu P. Marie, Papežský palác a most sv. Beneseta (10 

EUR). Půlnoční odjezd.  
13.den: večerní příjezd do Mnichova Hradiště (asi ve 22 hod.), případný 

rozvoz na další místa.  
Stravování: 2x turistická snídaně, 1x teplé párky, 2x polévka a 5x 
večeře, vše připraví zástupce CK. Každé ráno před pěší túrou bude 

podáván teplý čaj - hrníček a lžíci s sebou  
Ubytování: 3x nocleh ve 3 lůžk. pokojích hotelů Formule 1 a Premiere 

Classe, 7x nocleh při pěším putování - viz rozpis 

Poznámka:  
Doporučené kapesné 200 €, pohodlné oblečení, dobré boty +ponožky, 
plavky, deštník, polštářek pod hlavu, špunty do uší, hole, pokrývku hlavy, 
spacák, léky, nový kancionál. V autobuse možnost nápojů a polévek. Při 
putování pěšky se noclehy budou platit až na místě v poutnických 
ubytovnách, kde obdržíme také razítko do poutnické knížky (credencial), 
kterou si zakoupíme za 1 EUR.  
S sebou trvanlivé jídlo /tatranky, konzervy apod./. Chléb a vodu koupíme 
cestou. Denně možnost mše svaté, pouť doprovází kněz.  

Děkanství Mnichovo Hradiště, Kontakt: dekanstvi.mh 
 


