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Pielgrzymka do 

MEDJUGORIE 
                                  

                                                                                               Termin: 02 – 10.09.2022 r. (9 dni) 
 

Program: 
02.09 (pt.) Wyjazd o godz. 4:00 z Krzeszowa. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do  Chorwacji. 

Nawiedzenie najważniejszego sanktuarium maryjnego Chorwatów „ chorwackiej Częstochowy” – Marii 

Bistricy. Msza święta. Obiadokolacja i nocleg w pobliżu Zagrzebia. 

03.09 (sb.) Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Chorwacji Zagrzebia z przewodnikiem: centrum miasta, 

Katedra NMP, kościół św. Marka, plac Jelacica. Wyjazd do Medjugorje ok. 12:00. Przyjazd do Medjugorje 

ok. 19:00. Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg. 

Od 4 do 7 września realizacja programu, a w nim: 

• W każdym dniu msza święta, różaniec, udział w wieczornych modlitwach 

• Wspólny różaniec na górze objawień - Podbrdo 

• Droga Krzyżowa na górę Kriżevac 

• Spotkanie w Cenacolo, Wspólnocie Błogosławieństw  

• Wycieczka do  Mostaru  

• Odpoczynek na wodospadach  Kravica 

08.09 (czw.) Śniadanie. Wyjazd na Wybrzeże Makarskie do Gradaca. Fish Piknik – całodzienna 

wycieczka w formie rejsu na wyspę Hvar z posiłkiem na pokładzie statku. Przejazd do Splitu. 

Obiadokolacja i nocleg w Splicie. 

09.09 (pt.) Śniadanie. Przejazd autobusem miejskim do centrum Splitu. Zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem – Stare Miasto, pałac cesarza Dioklecjana wpisany na listę UNESCO, katedra św. 

Dujma, ratusz, malowniczy port. Msza Św. Czas wolny. Wczesnym popołudniem wyjazd w drogę 

powrotną do Polski.  

10.09 (sb.) Przyjazd do Polski nad ranem. 

Cena: 900  zł + 250 EUR 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem kat. 4* (klimatyzacja, DVD, WC, barek) 

- 7 noclegów (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami i klimatyzacją) 

- 7 obiadokolacji i 7 śniadań  

- ubezpieczenie KL (20.000 Euro), NNW (15 000 PLN), bagażu (1.000 zł) obejmujące także zachorowania 

z powodu COVID-19 i choroby przewlekłe 

- opłaty parkingowe, wjazdowe, podatek turystyczny miejscowy 

- opiekę pilota – przewodnika na całej trasie 

- TFG, TFP 

Cena nie zawiera: 

Biletów wstępu, rejsu statkiem (Fish Piknik) – dodatkowy koszt ok. 40 EUR. Aby wjechać do Medjugorje 

należy posiadać paszport covidowy lub negatywny wynik testu antygenowego wykonanego na 48 godzin 

przed wjazdem do Bośni. 

Zapisy prowadzi w Krzeszowie: Kustosz Ks. Marian Kopko                  


