
PIELGRZYMKOWYM SZLAKIEM Sanktuaria chorwackie Termin: 26.08 - 01.09.2018 
Cena:150EUR + 820PLN 

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI 
1. dzień: wyjazd z parafii o 18:00. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię, 

Chorwację. 

2. dzień: przyjazd do Medziugorja (Bośnia i Hercegowina), zakwaterowanie w pensjonacie, 

obiad, udział w nabożeństwie wieczornym, nocleg. 

3. dzień: wspólne wyjście na Górę Kriżevac (Droga Krzyżowa), śniadanie, wyjazd do 

Mostaru, zwiedzanie muzułmańskiej części miasta: Meczet, Dom Turecki, Kamienny Most. 

Obiad, udział  w nabożeństwie wieczornym, nocleg. 

4. dzień: śniadanie, wyjazd do Dubrownika, zwiedzanie Starego Miasta: Stradun, Fontanna 

Onofrio, Apteka, słup Orlando, Katedra. W czasie wolnym możliwość zwiedzenia murów 

obronnych, skąd roztacza się cudowny widok na miasto i morze. Kolacja, udział w 

nabożeństwie wieczornym, nocleg. 

5. dzień: śniadanie, wyjazd do Gradaca. Plażowanie i możliwość kąpieli w Adriatyku - 

należy zabrać buty z uwagi na jeżowce, strój kąpielowy i krem z filtrem UV. Obiad, udział w 

nabożeństwie wieczornym, nocleg. 

6. dzień: wspólne wyjście na Górę Objawień, śniadanie, spotkanie we Wspólnocie Cenacolo, 

czas wolny, obiad, około 15:00 wyjazd do Polski. 

7. dzień: nocny przejazd przez Słowenię, Austrię, Czechy. Powrót w godzinach porannych. 

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Informacje dodatkowe: 
• W programie przewidziana jest codzienna Msza święta. 

• Cena pielgrzymki obejmuje: 

- przejazd klimatyzowanym autokarem (wyjazd z parafii), 

- 4 noclegi w pensjonacie w Medziugorju **/*** t 

- wyżywienie: śniadanie (4) i obiad lub kolacja (5), wino i woda do obiadokolacji, 

- opieka pilota, tłumaczenie symultaniczne nabożeństw w Medziugorju, 

- Ubezpieczenie KLiA, CP do kwoty 20.000 EUR, Ubezpieczenie NNW do kwoty 4.000 

EUR, 

-Składka na UFG-10PLN. 

• Cena pielgrzymki nie obejmuje: 

- Dodatkowych napojów do kolacji, 

- Biletów wstępu, przewodników miejscowych, tłumaczenia spotkań w Medziugorju, 

zestawu Tour guide - ok. 40 EUR. 

- Rejs statkiem na lawendową wyspę Hvar - najdłuższą i najbardziej nasłonecznioną 

wyspę na Adriatyku, obiad: ryba morska z grilla z sałatką oraz inne atrakcje - ok. 25 EUR. 

• Proponowane wpłaty: 

- Do uzgodnienia z Organizatorem 

• Należy zabrać radio lub telefon ze słuchawkami - modlitwy wieczorne w Medziugorju 

są tłumaczone symultanicznie. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu - czwartek, sobota Adoracja Krzyża Świętego - piątek 

 

 

 


