
 

 

 
 

Pielgrzymka 

MEDJUGORJE 
 

Termin: 2-8.10.2022 

 

Dzień 1 (2.10.2022 niedziela): Wyjazd o godz. 18:00. Przejazd autokarem przez Czechy, Austrię, Słowenię i 

Chorwację. 

 

Dzień 2 (3.10.2022 poniedziałek): Ok. godz. 9:30 przyjazd do Splitu (miasto św. Dujama) i zwiedzanie: 

Pałac Dioklecjana (jednego z największych prześladowców Chrześcijan): Wieża, Katedra św. Dujama w 

byłym mauzoleum Dioklecjana – miejsce, które odwiedził Jan Paweł II w 1998 r. Po południu ok. godz. 

16:00 przyjazd do Bośni i Hercegowiny – zakwaterowanie w pensjonacie w Medjugorje i odpoczynek. 

Wieczorem Msza Sw., obiadokolacja i nabożeństwo międzynarodowe. Nocleg (1) 

 

Dzień 3 (4.10.2022 wtorek): Po śniadaniu przejście na Drogę Krzyżową na Górę Križevac. Powrót i czas 

wolny w Medjugorje. Po południu przejazd na wycieczkę do Mostaru (Stary Most, Meczet, Dom Turecki). 

Powrót do Pensjonatu, obiadokolacja i przejście na wieczorne nabożeństwo, Modlitwę Różańcową i Mszę 

Św. Nocleg (2). 

 

Dzień 4 (5.10.2022 środa): Śniadanie, Msza Św. i przejazd do Chorwacji do Gradaca na całodniowy 

odpoczynek i kąpiel w Morzu Adriatyckim. Wieczorem powrót, obiadokolacja i nocleg (3). 

 

Dzień 5 (6.10.2022 czwartek): Śniadanie, wspólne wejście na Górę Objawień – Podbrdo (Brdo Ukazanja). 

W miarę możliwości spotkanie ze wspólnotą Cenacolo. Po południu przejazd i zwiedzanie Wodospadów 

Kravica. Powrót do Pensjonatu, obiadokolacja i przejście na nabożeństwo, wieczorną Modlitwę 

Różańcową i Mszę Św. Nocleg (4). 

 

 

Split – Medjugorje – Dubrownik – Mostar – Wodospady Kravica – Sanktuarium Marija 
Bistrica 

 



 

 

Dzień 6 (7.10.2022 piątek): Po śniadaniu wyjazd do Dubrownika (perła Adriatyku, miasto św. Błażeja) – 

zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, czas wolny, Msza Św. W godzinach popołudniowych wyjazd 

z Dubrownika i powrót do Medugorje wieczorem na obiadokolację i nocleg (5). 

 

Dzień 7 (8.10.2022 sobota): Po śniadaniu pakowanie i wyjazd w drogę powrotną. Po drodze w godzinach 

popołudniowych nawiedzenie Sanktuarium Marija Bistrica (Chorwacka Częstochowa -wizerunek Matki 

Boskiej Bystrzyckiej, Msza Św.). 

 

Dzień 8 (9.10.2022 Niedziela): Powrót na miejsce w godzinach porannych. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia 
sytuacji od organizatora niezależnych. Szczegóły ustala pilot w porozumieniu z kierownikiem grupy. 
 
CENA ZAWIERA: 
 Przejazd komfortowym autokarem: klimatyzacja, WC, DVD, barek, 
 5 noclegów w Pensjonacie w Medjugorje (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami) 
 5 śniadań i 5 obiadokolacji 
 Opieka pilota wycieczek zagranicznych 
 Ubezpieczenie NNW i KL 
 Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 
CENA NIE ZAWERA: 
 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych (Medugorje, Dubrownik, Mostar, 

Split), słuchawki, wjazdy do miast – ok. 35 eur/os. (zbierane w autokarze) 
 Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie  
 Dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób przewlekłych 
 
 

 
UWAGI: 

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
2. Dokumenty potrzebne w podróży – ważny dowód osobisty,  

NA PIELGRZYMKĘ NIE JEST WYMAGANY PASZPORT 
NIE są już wymagane szczepienia – nie są sprawdzane paszporty covidowe 

3. Pamiętamy również o zabraniu dokumentów i lekarstw. 
 

4. Warto ze sobą zabrać małe radio UKF ze słuchawkami, o częstotliwości odbierania 86-108 Mhz. 
5. Należy zabrać ze sobą wygodne obuwie, nakrycie głowy, strój kąpielowy, małe składane 

krzesełko. 
6. W Medugorje można kupować za euro. 

 

ZAPRASZAMY wszystkich chętnych na wyjątkową PIELGRZYMKĘ 

CENA:   1660zł /os. 
 


