
FARNÍ POUŤ 2016 

KRÁLÍKY – BROUMOV – VELKÉ LOSINY 
 
 

Cena: – dospělí 2.100 Kč, studenti s průkazem 1.900 Kč, 

   –  děti od 6 let s nárokem na místo v autobusu, plnou dětskou 

       penzi a lůžko (cokoli je možné odečíst z ceny) 1.700 Kč 
 

V ceně je zahrnuta: 

– doprava autobusem Jedotour, parkovné 

– 2 x teplá večeře (pá/so), 2 x snídaně (so/ne) a 2 x oběd (so/ne) 

– ubytování na 2 noci, vstupné do navštívených objektů 
 
 

Program: 
 

pátek 6. května 2016 

 08.30 hod. odjezd z Bílovic nad Svitavou od kostela 

 11.00 hod. prohlídka zámku v Nových Hradech a volný program 

   (křížová cesta, zámecký park, obora, muzeum cyklistiky,  

   galerie anglických klobouků, cukrárna, restaurace)  

 13.00 hod. odjezd do Králík a individuální program 

 16.00 hod. prohlídka kláštera 

 17.00 hod. mše svatá 

 18.00 hod. večeře 
 

sobota 7. května 2016 

 07.00 hod. snídaně 

 10.00 hod. prohlídka kláštera Broumov 

 12.00 hod. oběd 

 13.45 hod. návštěva dřevěného kostelíka a mše svatá 

 16.30 hod. Neratov 

 18.00 hod. večeře v Králíkách, po ní posezení u vínka 
 

neděle 8. května 2016 

 07.30 hod. snídaně 

 10.00 hod. prohlídka zámku Velké Losiny 

 11.30 hod. oběd 

 13.00 hod. exkurze do papírny Velké Losiny 

 14.00 hod. oddychový čas (kavárna, restaurace, hřiště) 

 15.00 hod. odjezd do Bílovic nad Svitavou, po cestě mše svatá 
 

Vyplněné přihlášky včetně zaplacení zálohy 500 Kč 

odevzdejte prosím nejpozději do 20. dubna 2016 

Lence Koudelkové, Bílovice n. Svit., tel. 733685477 

mail: <lenka.sestricka@email.cz> 



Přihláška na farní pouť Králíky 
 

6. až 8. května 2016 
 

 

 
 

 

Jméno ............................................................................... 
 

tel. .......................................... 
 
 

Jméno ............................................................................... 
 

tel. .......................................... 
 
 

Děti .................................................................................. 
 

.......................................................................................... 
 

 

 

 

Výběr obědového menu na sobota 7. května 2016 

(zakřížkujte a případně udejte počet): 
 

  zeleninová polévka, trhané kuřecí řízečky,  

     bramborový salát se šunkou a vejcem (ev. brambory) 

  zeleninová polévka, hovězí svíčková na smetaně,  

     knedlík 
 

 

Výběr obědového menu na neděli 8. května 2016 

(zakřížkujte a případně udejte počet): 
 

  polévka – vývar s nudlemi, vepřová pečeně, knedlík,   

     zelí 

  polévka – vývar s nudlemi, smažený sýr, hranolky 

     (ev. brambory) 
 


