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RODZINNE WAKACJE W BOŚNI ( 8 DNI )                                                                                                                                                                    
TERMIN: 26.06 – 03.07.2021 

1 DZIEŃ: Zbiórka o godzinie 13.45. Wyjazd o godz. 14.00. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię, 

Chorwację.  

2 DZIEŃ: W godzinach popołudniowych przyjazd do MEDJUGORIE, zakwaterowanie w pensjonacie, 

obiadokolacja. Wieczorem udział w międzynarodowej Mszy św. w parafialnym kościele  Św. Jakuba. Nocleg.  

3 DZIEŃ: Śniadanie, pobyt w MEDJUGORIE połączony ze zwiedzaniem miejsc Kultu Maryjnego: 

Kościół  św. Jakuba, wejście na  wzgórze PODBRDO – miejsce pierwszych objawień Matki Bożej, do którego 

prowadzi ścieżka, przy której umieszczono płaskorzeźby z brązu przedstawiające tajemnice różańca. Wyjazd 

nad Wodospady Kravica – odpoczynek ( możliwość kąpieli na własną odpowiedzialność ). Powrót do 

pensjonatu, obiadokolacja, Nocleg.  

4 DZIEŃ: We wczesnych godzinach porannych wejście na Górę Kriżewac – nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej. Powrót do pensjonatu, śniadanie. Czas wolny. Wyjazd nad Wodospady Kravica – odpoczynek. 

Powrót do pensjonatu, obiadokolacja. Wieczorem udział w międzynarodowej Mszy św. w parafialnym 

kościele  Św. Jakuba. Nocleg.  

5 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd do MOSTARU – zwiedzanie średniowiecznego miasteczka założonego 

przez Turków, którego głównym zabytkiem jest XVI-wieczny kamienny Stary Most. Powrót do Medjugorie,  

obiadokolacja, nocleg.  

6 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd nad Morze Adriatyckie, plażowanie. Powrót do Medjugorie, obiadokolacja. 

Wieczorem udział  w międzynarodowej Mszy św. w parafialnym kościele  Św. Jakuba. Nocleg.  

7 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski.                                                                                                     

8 DZIEŃ: Powrót do Polski w godzinach południowych.  

CENA: 1.550 zł/os ( grupa 40 osób ) 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE  !!! 

 

Cena obejmuje: transport komfortowym autokarem ( wc, barek – napoje sprzedawane za dodatkową opłatą, 

klimatyzacja, cd, dvd ), 5 noclegów ze śniadaniami i obiadokolacjami w pensjonacie w Medjugorie ( pokoje 2, 

3, 4 osobowe  z łazienkami), opiekę pilota, ubezpieczenie NNW ( 10.000 PLN ) i KL ( 15.000 EUR ), wpłatę na 

TFG i TFP,  podatek Vat.  

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, kosztów przewodników miejscowych, opłaty 

miejscowej, wynajem systemów nagłaśniających tour guide – razem: 40 EUR/os (płatne u pilota                              

w autokarze);  dodatkowego ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych  i nowotworowych do kwoty 

40.000 Euro (104 zł/os), od kosztów rezygnacji z wyjazdu m.in. z przyczyn zachorowania na Covid 19 – 

4,32% ( 66,96 zł/os )  lub 6,48 % ( 100,44 zł/os ); dopłaty do pokoju jednoosobowego – 300 zł/os, kosztów 

wynajęcia leżaków na plaży ok 3 euro/dzień/leżak.  


