Gdzie ziemia łączy się z niebem…
Pielgrzymka do Medjugorje 30.05 – 07.06.2022
I dzień /poniedziałek/
05.00 Msza św. rozpoczynająca pielgrzymkę, przejazd przez Czechy do
Wiednia. /600 km /
15.00 Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta min. spacer po
wiedeńskiej starówce, obiadokolacja.
Ok. 21.00 dojazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
II dzień /wtorek/
06.30 - 07.30 śniadanie, przejazd do Zagrzebia / 400 km/
ok.13.00 - 16.00 spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie pięknego Miasta
Górnego i Dolnego w Zagrzebiu, słynna kamienna brama z obrazem Matki
Bożej, gorący posiłek.
Ok.00.00 dojazd do Medjugorje, zakwaterowanie, nocleg.
III dzień /środa/
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie Góry Objawień, wizyta
we wspólnocie Cenacolo, wycieczka do Wodospadów Kravica ok.18.00
obiadokolacja. Wieczorna Adoracja Najświętszego Sakramentu
IV dzień /czwartek/
07.00 śniadanie, Droga Krzyżowa
, ok. 12.00 powrót do hotelu na obiad
i chwilę odpoczynku, przejazd do Mostaru /40 km/ – zwiedzanie miasta,
którego atrakcją jest piękny
kamienny most, spacer po
brukowanych
uliczkach,
stragany
z
kolorowym
tureckim
rękodziełem
zrobią wrażenie!
Ok.18.00. powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg

V dzień /piątek/
07.30 śniadanie,
Zabierzemy Państwa do najpiękniejszego miasta w Chorwacji, czyli do
Dubrownika, /140 km/ sam przejazd do miasta jest nie lada atrakcją, trudno
oderwać oczy od fantastycznych krajobrazów, malownicze zatoczki, piękne
plaże, wysokie góry… W Dubrowniku będziemy spacerować po kamiennej
starówce otoczonej najdłuższym systemem fortyfikacyjnym w Europie,
obejrzymy fontannę Onufrego, reprezentacyjne budowle przy Placu Luza,
zwiedzimy Katedrę. Wracając z Dubrownika zatrzymamy się w Vepric
czyli chorwackim Lourdes. Powrót do hotelu w Medjugorie na obiadokolację
i nocleg.
VI dzień /sobota/
08.00-09.00 śniadanie, wyjazd z Medjugorie, przejazd do Drvennika /60 km/
ok. 11.00 wreszcie czas na plażowanie i korzystanie z uroków plaży, morza,
słońca. Ok.19.00 obiadokolacja, nocleg.
VII dzień /niedziela/
08.00 śniadanie, przejazd do Trogiru – 10.00-13.00 zwiedzanie miasta,
przejazd do Marija Bistrica, obiadokolacja, nocleg.
VIII dzień /poniedziałek/
Ok.08.00 śniadanie
Sanktuarium w Marija Bistrica jest dla Chorwatów tym, czym Jasna Góra dla
nas. Każdego roku ponad pół miliona pielgrzymów odwiedza to miejsce
wierząc, że Czarna Madonna wstawi się za nimi i wyprosi u Boga wszystkie
potrzebne im łaski. Warto tam być! Zwiedzanie Sanktuarium – udział w Mszy
Świętej.
Ok.13.00 wyjazd w kierunku Łodzi, po trasie obiadokolacja.
IX dzień /wtorek/
Ok.03.00 zakończenie pielgrzymki

KOSZT PIELGRZYMKI: 2200 zł + 150 Euro
Organizator zapewnia:
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

przejazd autobusem
opiekę pilota realizującego program wycieczki
opiekę duszpasterską, codzienną Mszę Świętą
opiekę przewodnika w Wiedniu, Dubrowniku , Medjugorie, Trogirze
Zagrzebiu
1 nocleg w okolicach Wiednia, 4 noclegi w pensjonacie, w Medjugorie pokoje 2-3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym ,1 nocleg
w pensjonacie ** w Drveniku pokoje 2 - 3 - 4 osobowe z łazienką,
1 nocleg w hotelu Kaj **** w Marji Bistricy
opłacone wejściówki do obiektów objętych programem zwiedzania
wyżywienie w postaci śniadań i obiadokolacji .
ubezpieczenie NNW (2 000 €) i KL (20 000 €)
system audio- guide na całej trasie wycieczki

