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PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE ZE ZWIEDZANIEM I PLAŻOWANIEM                              

BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! 

TERMIN: 11 – 17.07.2023 

1 DZIEŃ: Zbiórka o godz. 4.45, wyjazd o godz. 5.00. Przejazd przez Czechy, Austrię na nocleg do 

Słowenii lub Chorwacji, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja w formie późnego obiadu, nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd do PLITWIC - zwiedzanie PARKU NARODOWEGO PLITWICKIE 

JEZIORA – malowniczo ułożone jeziora tworzące rozlewiska,  kaskady i ponad 90 wodospadów – 

niezapomniane wrażenia!!! Przyjazd do MEDJUGORIE, zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja                    

w formie późnego obiadu, nocleg. 

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

Kościół  św. Jakuba. Wyjazd do MOSTARU – zwiedzanie średniowiecznego miasteczka założonego przez 

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

obiadokolacja w formie późnego obiadu. Wieczorne wejście na  wzgórze PODBRDO – miejsce pierwszych 

objawień Matki Bożej, do którego prowadzi ścieżka, przy której umieszczono płaskorzeźby z brązu 

przedstawiające tajemnice różańca. Nocleg.  

4 DZIEŃ: We wczesnych godzinach porannych dla chętnych wejście na Górę Kriżewac – Droga 

Krzyżowa. Powrót do pensjonatu, śniadanie. Wyjazd do DUBROWNIKA zwanego „Perłą Adriatyku”. 

Zwiedzanie malowniczo położonego miasta pełnego zabytków i niezwykłych uliczek. Powrót do Medjugorie, 

Obiadokolacja  w formie późnego obiadu, nocleg.  

5 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd na wybrzeże Morza Adriatyckiego czas wolny na kąpiele w Morzu 

Adriatyckim. Powrót do Medjugorie, obiadokolacja w formie późnego obiadu, nocleg.  

6 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do Narodowego Sanktuarium Chorwacji MARIJA BISTRICA – Msza św. 

zakwaterowanie hotelu, obiadokolacja w formie późnego obiadu, nocleg.                                                                                                     

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

CENA PIELGRZYMKI:  1.200 zł/os + 260 euro/os 

UWAGA!!! ze względu na niestabilną sytuację na rynku walutowym, podajemy część kosztów w EURO. Kwota               

w EURO przeliczana będzie na złotówki, w dniu dopłaty, po kursie sprzedaży walut w ING Bank Śląski.  

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

klimatyzacja, cd, dvd ), 2 noclegi ze śniadaniami i obiadokolacjami w hotelach *** ( pokoje 2, 3 os ), 4 noclegi ze 

śniadaniami i obiadokolacjami w pensjonacie w Medjugorie ( pokoje 2, 3 osobowe ), opiekę pilota, ubezpieczenie 

NNW ( 15.000 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:  80 EUR/os (płatne u pilota w autokarze);  dodatkowego ubezpieczenia od 

kosztów rezygnacji     z wyjazdu ( 3,67% lub 5,77 % wartości imprezy ) , dopłaty do pokoju jednoosobowego – 540 

zł/os, kosztów wynajęcia leżaków na plaży.  

Sugerujemy, aby każdy uczestnik wyrobił sobie EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO – EKUZ. Kartę można otrzymać za darmo w oddziałach NFZ. 


