
PIELGRZYMKA 
DO 

MEDJUGORIE I CHORWACJI
Varazdin – Marija Bistrica– Plitvickie Jeziora –

Medjugorie – Dubrownik
Trogir – Split – Park NarodowyKrka – Sibenik – Zadar

DZIEŃ 1: WYJAZD Z POLSKI
Wyjazd z Ogorzelin. Przejazd przez Polskę, Czechy. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2: VARAZDIN – MARIJA BISTRICA 
Śniadanie,  przejazd do  Varazdin -  barokowego miasta z  renesansową twierdzą Stari  Grad oraz historycznym
centrum miasta. Do symboli miasta zalicza się przede wszystkim gwardię miasta: Purgari, obecną na wszystkich
ważnych  wydarzeniach  i  świętach  miasta.  Następnie  przejazd  do  Marija  Bistrica. Jest  to  najważniejsze
chorwackie  sanktuarium maryjne. Obiektem kultu w  Mariji Bistricy jest  późnogotycka, drewniana figura  Matki
Bożej datowana na koniec XV wieku. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3: PLITVICKIE JEZIORA – MEDJUGORIE 
Śniadanie. Przejazd do Plitvickich Jezior – park narodowy, który składa się z szesnastu przepięknych, wielkich i 
małych jezior o krystalicznym niebiesko-zielonym kolorze, poza tym zobaczymy liczne potoki, rzeczki i huczne 
wodospady.Po południu przejazd do Medjugorie. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4:MEDJUGORIE
Śniadanie.Medjugorie–nawiedzenie kościoła parafialnego, wejście na Górę Objawień, rozważanie tajemnic Życia i
Maryi, Droga Krzyżowa, czas wolny na indywidualną modlitwę.Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5:MEDJUGORIE –DUBROWNIK
Śniadanie, przejazd do Dubrownika: spacer po mieście, Stradun, Wielka Studnia Onufrego, 
Katedra św. Błażeja, ratusz miejski.Powrót do Medjugorie.Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6:TROGIR – SPLIT
Śniadanie.Przejazd do Trogiru. Zobaczymy umocnienia obronne miasta z XV w., promenadę, romańską Katedrę 
św. Lovra, loggia miejskie, wieżę zegarową, pałac Cipiko. Kolejnym punktem programu jest Split. Zwiedzanie z 
przewodnikiem panoramy miasta ze wzgórza Marjan, SplitskiejRivy, ruin Pałacu Dioklecjana, Katedry św. Duje, 
perystylu, ratusza, pomnika św. Grzegorza, czas wolny na zakup pamiątek na bazarze miejskim.
Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7:PARK NARODOWY KRKA – SIBENIK
Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Krka – spacer ścieżką dydaktyczną w scenerii malowniczych 
wodospadów, słynnego ze zjawisk krasowych, z największym wodospadem Skradinski Buk. Po południu przejazd 
do Sibeniku – zwiedzanie Katedry św. Jakowa.Obiadokolacja, nocleg.

http://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/NMP
http://pl.wikipedia.org/wiki/NMP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuaria_maryjne


DZIEŃ 8:FISH PIKNIC (ODPOCZYNEK NA PLAŻY)
Śniadanie. FISH PIKNICczyli relaks połączony z muzyką. Fish Piknic to rejs statkiem na 2 wyspy, w programie 
czas wolny na kąpiel, obiad na wyspie (ryba lub mięso, sałatka, wino) i chorwacka muzyka. 
Po południu powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 9: ZADAR
Śniadanie. Przejazd doZadaru– miasta położonego w „sercu” Adriatyku, nazywane przez wielu 
„małym, chorwackim Rzymem”.Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 10:POWRÓT
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną.Przyjazd do Ogorzelin w godzinach wieczornych.

Termin:27.06. – 6.07.2022
Cena: 2.850 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
 przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, toaleta,DVD, cafe bar);
 noclegi w hotelach **/***, pokoje 2, 3 os z łazienkami;
 wyżywienie: śniadania i obiadokolacje według programu;
 ubezpieczenie KL i NNWw SignalIduna S.A.;

DODATKOWO NA WYDATKI PROGRAMOWE TRZEBA PRZEZNACZYĆ 110 €:
 opłaty wjazdowe do miast;
 bilety wstępu;
 opieka pilota + przewodnicy miejscowi;
 fishpiknic;
 opłaty klimatyczne;
 napiwki w hotelach i restauracjach;
 zestawy słuchawkowe;

KAŻDEGO DNIA W PROGRAMIE MSZA ŚW.

!!! UWAGA !!! 
Uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport 

ważny min. 3 miesiące od daty powrotu do Polski.

ZAPISY:
ks. Piotr Bekisch, Ogorzeliny


	

