
  

CHORWACJA – MEDJUGORIE 
 

1 dzień     Zbiórka uczestników pielgrzymki godz. 5.00 
 Msza Św. Wyjazd o godz. 5.45.Przejazd na nocleg w okolicach Brna.                
 
2 dzień    Po śniadaniu,  przejazd przez Węgry , Chorwację do   Medjugorie dotrzemy w godzinach 
wieczornych na obiadokolację i nocleg.   
 
3 dzień    Śniadanie ,– nawiedzenie miejsc objawień : Matki Boskiej.  Czas na modlitwę i zadumę w Kościele 
św. Jakuba. Wejście na Górę Objawień Podbrdo, zejście pod Niebieski Krzyż ,wspólna Droga Krzyżowa na 
Kriżevac                  
 
4 dzień     Po śniadaniu, przejazd do Dubrownika–perły Adriatyku, miasta które zostało wciągnięte na listę 
Światowych dziedzictw kultury UNESCO. Spacer wzdłuż murów miejskich, ,katedra z Xii wieku pałace Rektorów  
i Sponza , studnia Onofrio  .Przejazd na nocleg i obiadokolacje w okolice Neum.       
 
5 dzień     Po śniadaniu przejazd do Vepric zw.” Chorwackim Lourdes”. Obiadokolacja i nocleg 
 w okolicach Splitu.                                              
 
6 –8 dzień Pobyt na Riwierze Dalmatyńskie .Wycieczka do : Splitu -  stare Miasto, antyczny pałac cesarza  
Dioklecjana,  ratusz miejski , malowniczy port, Trogiru zwiedzanie średniowiecznego miasta otoczonego 
średniowiecznymi murami.                                
 
9 dzień    Po śniadaniu  wykwaterowanie, wyjazd  do  Parku  Narodowego KRKA  - z licznymi wodospadami  
i kaskadami , historycznymi budowlami. Obiadokolacja nocleg w okolicy 
 Crikvenica.                                        
 
10 dzień   Śniadanie przejazd do Jaskini  Postojnej jednej z największych jaskiń Europy  o łącznej długości 
22 km  przejazd nocleg do Słowacji lub Czech   
 
11 dzień    Po śniadaniu przejazd do Polski. Przyjazd na miejsce zbiórek w późnych godzinach wieczornych              
               

 

     

 

 

ŚWIADCZENIA: 
 
-transport autokarem z WC, video, cafe barem i klimatyzacją, 
-2 noclegi w pensjonacie w  Medjugorie -  pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami 
-2 noclegi tranzytowe w Czechach – hotele klasy turystycznej – pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami 
-1 nocleg w okolicy Neum – hotel** pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami 
-1 nocleg w okolicy Crikvenic y-hotel** pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami 
-4 noclegi na Riwierze Dalmatyńskiej – hotel**, położony przy plaży  pokoje 2, 3 osobowe 
  z łazienkami 
-wyżywienie: zgodnie z programem  
-opieka pilota  
-ubezpieczenie Signal Iduna  NW i KL ,bagaż 
 
Cena nie zawiera : 
Opłaty biletów wstępu oraz miejscowych przewodników należy posiadać  ok. 75 EUR 
 
Ważne : !!! 
    - Na trasie przejazdu autokarem wyżywienie we własnym zakresie 
     -Należy zaopatrzyć się w obuwie z twardą podeszwą ( chodzenie po górach) 

 


