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Pielgrzymka do Medjugorie 
 bez nocnych przejazdów i z trzema 

noclegami nad Adriatykiem 
MARIJA BISTRICA – WODOSPADY KRK 

MEDJUGORIE – WODOPADY KRAVICA – MOSTAR  
DUBROWNIK – TROGIR – SPLIT – PTUJSKA GÓRA 

  
DZIEŃ 1 
wtorek, 17.09.2019 
Marija Bistrica 
Wyjazd we wczesnych godzinach porannych i przejazd przez Czechy, 
Austrię, Słowenię do Marija Bistrica: Nawiedzenie najważniejszego 
Sanktuarium Maryjnego Chorwatów z figurą Czarnej Madonny, ołtarz 
papieski, Msza święta. Obiadokolacja i nocleg w okolicy. 

DZIEŃ 2 
środa, 18.09.2019 
Park Narodowy KRK,  Medjugorie 
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego KRK: spacer 
dydaktycznymi ścieżkami, relaks przy największym wodospadzie 
Skradinski Buk, czas wolny na odpoczynek. Dalszy przejazd do 
Medjugorie – zakwaterowanie w pensjonacie w bliskości kościoła św. 
Jakuba. Po obiadokolacji wspólna modlitwa przy figurze Matki Bożej 

Królowej Pokoju, nocleg w Medjugorie. 
 
DZIEŃ 3 
czwartek, 19.09.2019 
Medjugorie 
Śniadanie, wejście na górę objawień Podbrdo – miejsce pierwszych 
objawień, przejazd do Kościoła św. Jakuba – zapoznanie przez 
przewodnika lokalnego z historią objawień, czas wolny. Po 
obiadokolacji udział w wieczornych uroczystościach w kościele św. 
Jakuba w Medjugorie, nocleg. 
 
DZIEŃ 4 
piątek, 20.09.2019 
Medjugorie, Wodospad Kravica 
Wcześnie rano  wspólne wyjście na Górę Kriżevac, śniadanie. Przed południem wyjazd na odpoczynek 
nad Wodospad Kravica – zespół wodospadów położonych na rzece Triżbat, możliwość kąpieli. Powrót na 
kolację na godzinę 17:00, udział w wieczornych uroczystościach w kościele św. Jakuba w Medjugorie, 
nocleg. 
Uwaga! W czasie pobytu w Medjugorie możliwość spotkania z widzącymi – zależne od tego czy będą na 
miejscu 

 
DZIEŃ 5 
sobota, 21.09.2019  
Medjugorie, Mostar 
Po śniadaniu przejazd do Mostaru: spacer z przewodnikiem 
lokalnym po  dzielnicy arabskiej – zobaczymy m.in. Stary Most – 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, czas wolny. 
Obiadokolacja i udział w wieczornych uroczystościach w kościele 
św. Jakuba w Medjugorie, nocleg. 
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DZIEŃ 6 
niedziela, 22.09.2019 
Dubrownik 
Msza święta w Sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorie. Po 
śniadaniu  przejazd malowniczą magistralą do Dubrownika – spacer 
z przewodnikiem lokalnym po głównej ulicy miasta: Stradun, studnia 
Onufrego, Stary Port, Katedra, Kościół św. Błażeja, czas wolny. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg nad Adriatyk. 
 
DZIEŃ 7 
poniedziałek, 23.09.2019  
Śniadanie, czas wolny na wypoczynek nad Adriatykiem, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 8 
wtorek, 24.09.2019 
Śniadanie, czas wolny na wypoczynek nad Adriatykiem, obiadokolacja i nocleg. 
UWAGA! Możliwość zorganizowania rejsu po Adriatyku połączonego z obiadem i degustacją Rakii – 
dodatkowo płatne 

 
DZIEŃ 9 
środa, 25.09.2019 
Split, Trogir – miasta znajdujące się na  liście światowego dziedzictwa 
UNESCO 
Po śniadaniu przejazd do Splitu: Pałac Dioklecjana, spacer z 
przewodnikiem lokalnym po starówce miasta. Dalszy przejazd do 
Trogiru: spacer po starówce miasta z przewodnikiem lokalnym. 
Przejazd  na obiadokolację i nocleg w okolicę Zagrzebia.  

 
DZIEŃ 10 
czwartek, 26.09.2019 
Ptujska Góra 
Po śniadaniu powrót przez Słowenię, Austrię i Czechy na miejsce zbiórki. 
Po drodze Msza święta w Narodowym Sanktuarium Słoweńców w 
Ptujskiej Górze – słynące cudami sanktuarium z płaskorzeźbą 
Najświętszej Marii Panny, chowającej pod swym płaszczem ludzi 
wszystkich stanów. Powrót w godzinach nocnych 
 

Cena: 300 euro 850 zł – przy grupie 45 osobowej 
           315 euro 880 zł – przy grupie 40 osobowej 
          330 euro 920 zł – przy grupie 35 osobowej  
             
 ŚWIADCZENIA: 
- przejazd autokarem turystycznym z DVD, barkiem i klimatyzacją. 
- 6 noclegów w hotelach i pensjonacie w Medjugorie (pokoje 2-, 3-osobowe ) 
- 3 noclegi nad morzem  
- 9 obiadokolacji i 9 śniadań 
- opieka pilota wycieczek zagranicznych 
- ubezpieczenie NNW i KL  
- obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
Cena nie zawiera:  autostrad, opłaty w sanktuariach, przewodnicy lokalni, opłaty klimatyczne – 
dodatkowo płatne 80 euro   
- dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób przewlekłych) 
- napoi do obiadokolacji ( za wyjątkiem pensjonatu w Medjugorie ) 
 
 


