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Milí priatelia,  

  

už len niekoľko dní nás delí od 64. Medzinárodnej púte Maltézskeho rádu  do Lúrd a preto si Vám 

dovoľujeme uviesť niekoľko dôležitých informácií : 

  

odlet je dňa 29.04.2022 (piatok) z Bratislavy o 08.00, pričom je potrebné, aby ste boli na letisku 

o 06.00 hod. ( v prípade, ak cestujete ako dobrovoľník prosíme, aby ste boli na letisku cca o 10 min 

skôr).  

  

Prílet je dňa 02.05.2022  (pondelok) do Bratislavy o cca 18.15 – 18.30 hod. 

  

Prosíme Vás, aby ste boli na letisku včas a počítali aj s prípadnými cestnými obmedzeniami alebo 

nepredvídanými dopravnými zápchami. 

  

Maximálna váha batožiny je 23kg/osoba a na palubu lietadla je možné zobrať batožinu o váhe 

8kg/osoba a rozmeroch 55x45x25cm.  

  

V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať program púte, pričom jeho zmena je vyhradená. Pri registrácii 

na letisku obdržíte brožúru s týmto programom a bližšími informáciami o Lurdoch a liturgickom 

programe.  

  

Tohto roku plánujeme aj výlet/prehliadku historického centra mesta Tarbes. Účasť na výlete/ 

prehliadke je dobrovoľná. V prípade, ak by ste nemali záujem zúčastniť sa tejto prehliadky, tak 

nám prosím dajte vedieť do 25.4.2022, aby sme vedeli zabezpečiť efektívne množstvo autobusov.   

  

Ubytovanie je v hoteli „JEANNE D’ARC“ s plnou penziou. Strava začína večerou v piatok a končí sa 

obedom v pondelok. 

  

Vzhľadom na polohu Lúrd je vhodné sledovať, aké bude počasie počas nášho pobytu a tomu aj 

prispôsobiť oblečenie. Zo skúseností z minulých rokov vieme, že je vhodné mať dvoje topánky pre 

prípad, ak by pršalo, ako aj teplé oblečenie, nakoľko rána bývajú chladné.  

  

Veríme, že ste si skontrolovali platnosť Vášho občianskeho preukazu/pasu, ako aj to, či máte 

Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktoré si prosím nezabudnite zobrať so sebou aj spolu  s 

COVID PASSom – či už v papierovej alebo v digitálnej forme.   

  

Z opatrnosti pripomíname, že súčasťou účastníckeho poplatku nie je poistenie liečebných 

nákladov v zahraniční a veríme, že budete zodpovední a dáte sa na  púť poistiť, berúc v úvahu aj 

náhradu nákladov v prípade ochorenia na Covid-19, resp. náhradu nákladov, ktoré súvisia s Vašimi 

súčasnými zdravotnými problémami. 

  

Ak by ste mali akékoľvek súvisiace otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailovej 

adrese: lurdy@maltezskapomoc.sk 

  

Záverom si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste aj napriek skutočnosti, že došlo k zrušeniu povinnosti 

nosiť respirátory v interiéry tieto použili počas letu, aby sme tak z opatrnosti chránili chorých, 

starších, ale aj seba samých.  

  

Tešíme sa na stretnutie a putovanie s Vami. 

 

 

 

 

 
JUDr. Július Brichta 

Prezident 

Maltézska pomoc Slovensko 
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