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Az O rszágos K atolik us S z ö v e tség  1927 . év i zarándok- 
iása inak  tervezete .

Az Országos Katolikus Szövetség zarándoklást. rendezőbizott- 
sága összeállította az 1927. évi zarándoklások programmját, mely 
szerint áprilisban, májusban és októberben Assisibe és Rómába, 
júliusban pedig a Szentföldre és Lourdesba rendez egy-egy országos 
nemzeti zarándoklást.

I. Húsvéti zárán dokiás és diáktanulmányút.
Indulás április 8-án délután Budapestről a Duna-Száva-Adria- 

vasút budai pályaudvaráról és Velencében, Firenzében, Assisiben 
egy-egy teljes napi tartózkodás után nagyszerdán érkezés Rómába, 
ahol húsvét hétfő délutánjáig marad a zarándoklás (akik óhajtanak, 
közben Nápolyba rándulnak ki), majd ezen a napon visszaindul és 
Pádua—Velence érintésével (mindkét helyen 4 órai tartózkodás
sal) április 21-én (félben érkezik vissza Budapestre.

Részvételi díjak : II. oszt. 450 Pengő
111. « 280 « A jelentkezési határidő

március 30.
II. Országos Nemzeti Zarándoklás Assisibe és Rómába.
A magyar katolikusok hivatalos zarándoklása és hódoló tisz

telgése XI. Pius pápa Ő Szentségénél, aki május 31-én ünnepli szü
letésének 70-ik évfordulóját.

Indulás Budapestről május 27-én : Firenzében, Assisiben egy- 
egy teljes napi tartózkodás után május 30-án érkezés Rómába, hol 
egy teljes heti tartózkodás. Erre a hétre esnek a pünkösdi ünnepek, 
amelyekre akik óhajtanak Nápolyba rándulhatnak ki. Rómából 
visszaindulás június 6-án s Páduán át, hol néhány órát töltünk, 
június 7-én reggel Velencébe érkezünk, hol másfél napot pihenünk. 
Velencéből 8-án délután folytatjuk utunkat, s Budapestre érkezünk 
június 9-én délben.

A 14 napos utazás részvételi díja :
I. osztályon 800 Pengő 

II. « 450 «
III. « 280 «

Jelentkezés végső határideje május 10.
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III. Országos Zarándoklás a Szentföldre.
Indulás Budapestről július 6-án, Triestből hajón Jaffa érintésé

vel Haifába érkezés július 14-én. A zarándoklás meglátogatja 
Karmel-hegyét, Nazarethet, a Genezarethi tavat, Tiberiást, Kafar- 
náumot, Táborhegyet, Samariát, Nablust, Jeruzsálemet. Jeruzsá
lemben 6 teljes napot tölt. A Holt-tenger, Jerichó és Bet.hlehem fel
keresésével a szentföldi programm befejeződik. A zarándoklás egyik 
része hajón visszatér Triestbe s Budapestre érkezik július 31-én. 
A másik része Jeruzsálemből Kairóba, ahol három teljes napot tölt, 
Kairóból Alexandriába megy, ahol behajózás s öt napi tengeri uta
zás után Marseillebe köt ki. Marseille, Genua és Milano megtekintése 
után Triest érintésével augusztus 3-án Budapestre érkezik.

A Budapest—Jeruzsálem és vissza utazó csoport részvételi 
díja :

I. osztályon hajón és vasúton ........... 1700 Pengő
II. « « « « ........... 1240 «

III. « « « « ........... 700 c
A Budapest—Jeruzsálem—Kairó—Marseille és vissza utazó 

csoport részvételi díja :
I. osztályon hajón és vasúton ........... 2200 Pengő
I. « (( « II. oszt. vasúton 2050

II. « (( « II. « « 1750 «
II. « « « III. «. 1600 «

III. (( « III. « « 1200 «
Jelentkezési határidő legkésőbb május 31-ig.

IV. Nemzeti zarándoklás Lourdesba.
Indulás Budapestről július 6-án, Triesten át érkezés Milanóba 

július 7-én. Egynapi pihenés. Milánóból Génua—Marseille—Tou- 
louse érintésével július 9-én érkezés Lourdesba, hol hat teljes napi 
tartózkodás, mely időből néhány napra, akik akarnak, Limpiasba— 
Biarritzba vagy Párisba rándulhatnak ki. Amennyiben egy-egy 
kirándulásra 25 jelentkező akad, úgy a rendezőség egy csoport - 
vezetőt ad élükre és a kirándulás technikai rendezését is vállalja.

Lourdesből a zarándoklás Marseille—Nizza—Genua—Milano - 
Pádua—Velence városok érintésével s mindenütt egy-egy napos 
pihenéssel tér vissza Budapestre július 2l-én. A 15 napos utazás 
részvételi díjai :

II. osztályon 500 Pengő,
III. « ' 300 «'

Jelentkezési határidő legkésőbb június 20.
V. Októberi Országos Nemzeti Zarándoklás Assisiba—Rómába.
Indulás október 14-én Budapestről. Velence—Firenze—-Assisi

két-két napos tartózkodás. Rómában hat napi tar Lózkodás. Vissza-
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útban Pádua és Velence érintése. Budapestre érkezés október 28-án. 
A 15 napos zarándoklás részvételi díja :

I. osztályon 800 Pengő
II. « 450 «

III. « 280 «
Jelentkezési határidő legkésőbb szeptember 20-ig.

A fenthirdetett valamennyi zarándoklás résztvevői a részvételi 
díjak ellenében Budapesttől a kijelölt végállomásig és vissza Buda
pestig a megfelelő osztályú összes vasúti jegyeket, az első pihenő
állomástól az utolsó pihenőállomásig (utazás közben étkezést ki
véve) a teljes ellátást, a pályaudvarokról a szállodába és innen 
vissza a pályaudvarra a megfelelő szállítási eszközt kapják. A szent
földi zarándoklásnál a részvételi díjban foglaltatik a fentieken kívül 
még a hajójegy, a be- és kihajózási, valamint a programm szerinti 
autó- és kocsiköltségek, borravaló stb.

Az Országos Katolikus Szövetség assisii és római zarándoklá- 
saiban résztvevőknek útlevél nem kell. Az ide zarándoklók a közös 
útlevél láttamozási és transitó láttamozási díjak fejében 10 pengőt 
fizetnek. A lourdesi zarándokoknak Európára, a szentföldi zarán
dokoknak pedig Európára, Egyiptomra és Palesztinára kiállított 
útlevélre van szükségük. A láttamozási költségeket a résztvevők 
külön fizetik.

Jelentkezéseket elfogad és minden egyes zarándoklásról rész
letes programmot, valamint felvilágosítást ad az Országos Katolikus 
Szövetség irodája Budapest, IV., Ferenciek-tere 7., III. lépcső, 
I. emelet 8.


