
MEDJUGORJE
6 - 14.08.2023

Podbrdo - Kriżevac - Mostar - Wodospad Kravica – Tihaljina -
- Morze Adriatyckie -

codzienny wieczorny program modlitewny z Mszą świętą

Wyjazd na dowód osobisty (dla dzieci i młodzieży paszport)

KOSZT:  
1550zł i 200€ / 9 dni

ŚWIADCZENIA:
• Luksusowy autokar z wc, barkiem i klimatyzacją; doświadczeni kierowcy.
• Ubezpieczenie Uczestnika:
• KL (Koszty Leczenia) - 200 000zł
• Rozszerzenie KL o zaostrzenia objawów chorób przewlekłych
• NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)
• Ubezpieczenie obejmuje także Covid19
• 1 nocleg w hotelu*** w Czechach
• 1 nocleg w hotelu** na Słowacji
• 6  noclegów  w  pensjonacie  w  Medjugorju  (doskonała  lokalizacja,  winda,

klimatyzacja, rodzinna atmosfera)
• 8 śniadań (bufet szwedzki) i 8 obiadokolacji (z napojami ciepłymi i zimnymi)
• Podwieczorki  w Medjugorju  (jadalnia  otwarta  całą  dobę,  warnik,  kawa,  herbata,

możliwość zrobienia kanapek)
• Pokoje 2 i 3-osobowe oraz rodzinne z prywatną łazienką i ręcznikami
• Opieka organizatora w czasie pobytu w Medjugorju (od śniadania do wieczornego

programu parafii) oraz podczas wycieczek
• Opieka organizatora na trasie przejazdu
• Opieka księdza Andrzeja
• Opieka siostry Małgorzaty

MIEJSCE ZBIÓRKI:
• Gdańsk: ul. Cieszyńskiego 1 (parking przy kościele św. Urszuli Ledóchowskiej)

PROGRAM:
Dzień 1:
06:00  Msza Święta w kościele św. Urszuli Ledóchowskiej
06:30 pakowanie bagaży, zajmowanie miejsc w autokarze, przejazd do Czech
12:00  obiad w Łodzi (fakultatywnie)
19:00  zakwaterowanie w hotelu***, obiadokolacja

Dzień 2:
06:30 śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, pakowanie bagaży do autokaru
07:30 wyjazd z Czech, przejazd do Bośni i Hercegowiny
17:00 obiad w Chorwacji (fakultatywnie), Msza Święta w drodze. 
23:00 zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja



Dzień 3 - 7. Pobyt w Medjugorju:
Codzienny wieczorny program modlitewny parafii z Mszą Świętą, udział w Adoracji Jesusa
we wtorek, czwartek, sobotę i Adoracji Krzyża w piątek, wspólny spacer po Medjugorju,
Góra Objawień (rozważania różańcowe), Niebieski Krzyż, Góra Kriżevac (rozważania Drogi
Krzyżowej),  wieczorna  Droga  Krzyżowa  wokół  figury  Zmartwychwstałego  Chrystusa,
Wspólnota  Błogosławieństw,  Cenacolo,  Tihaljina,  Mostar,  Wodospad  Kravica,  Morze
Adriatyckie.
Dodatkowo dla dzieci i młodzieży:  Gra terenowa, możliwość zdobycia wolontariatu,
wieczorna, aktywna Droga Krzyżowa z latarkami, program aktywizujący dzieci i młodzież:
zadania na punkty, uzyskanie tytułu „Zdobyty przez Maryję”.
 
Dzień 8:
06:00 Msza Święta
06:40 śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, pakowanie bagaży do autokaru
07:40 wyjazd z Medjugorje, przejazd na Słowację
21:00 zakwaterowanie w hotelu**, obiadokolacja
 
Dzień 9:
07:00 śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, pakowanie bagaży do autokaru
08:00 wyjazd ze Słowacji, przejazd do Polski
16:00 obiad w Łodzi (fakultatywnie)
20:00 Msza Święta w kościele św. Urszuli Ledóchowskiej, zakończenie pielgrzymki 

Dane do wpłat (konto w PLN):

PKO Bank Polski
nr konta: 95 1020 4027 0000 1602 1463 5629
tytułem: imię i nazwisko Uczestnika 
kwota: 1550zł 

Kwota Euro zbierana będzie w autokarze w dniu wyjazdu.

CENA NIE ZAWIERA:
• Wodospad Kravica - 10€ od osoby (bilet wstępu), płatne indywidualnie w parku.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?
• Dowód osobisty (dzieci i młodzież paszport)
• Leki, które zażywamy
• Nakrycie  głowy  zapewniające  ochronę  przed  słońcem,  okulary  przeciwsłoneczne

oraz strój kąpielowy, klapki do kąpieli i ręcznik plażowy.
• Przenośne  radio  lub  telefon  z  funkcją  radia  (do  odsłuchiwania  tłumaczenia

codziennego  programu  modlitewnego  w  Medjugorju,  z  języka  chorwackiego  na
polski. Częstotliwość: 92,7 FM).

• Składana parasolka.
• Lekki plecaczek na wodę i leki.
• Wygodne obuwie na płaskiej podeszwie (kamieniste wejście na Wzgórze Objawień i

Kriżevac) najlepiej typu "adidasy".

www.biuropielgrzyma.pl 


