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Pielgrzymka z opieką duchową Kapłana 

Chorwacja –Hercegowina Medjugorie 
 

 

19-25.04.2023r 
1 Dzień: 
 

Godz. 04:00 spotkanie przy Kościele na Placu Szembeka w Warszawie, wyjazd autokaru w 

kierunku granicy z Czechami. Po drodze postój na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie). 

Przyjazd do Sanktuarium Najświętszej Krwi Chrystusa w Ludbreg, gdzie w XV wieku miał miejsce 

Cud Eucharystyczny.  Następnie zakwaterowanie w hotelu w okolicach Zagrzebia, w północnej 

części Chorwacji.  Uwaga! W tym dniu nie ma kolacji ze względu na późne godziny przyjazdu.  
 

2 Dzień: 
Śniadanie. Po wykwaterowaniu z hotelu udamy się do centrum Zagrzebia. Stolica Chorwacji to 

blisko milionowe miasto, pięknie położone na trzech wzgórzach. Wielu uważa, że przypomina 

Wiedeń czy Budapeszt, bo przez długi czas pozostawało w obrębie Austro-Węgier. Podczas 

krótkiego pobytu zobaczymy Stare Miasto, a w nim między innymi: Gradec i Kaptol z kościołem 

św. Katarzyny, placem św. Marka i kościołem pod tym samym wezwaniem, którego dach jest 

ozdobiony w niezwykły sposób – kolorowymi herbami Zagrzebia i Chorwacji. Przejdziemy również 

pod Pałac Bana, który jest obecnie siedzibę prezydenta Chorwacji. W godzinach południowych 

przejazd  malowniczymi trasami w kierunku Bośni i Hercegowiny. W godzinach 

wieczornych przyjazd do Medjugorie. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  

Dla chętnych wspólny spacer po sanktuarium.  
 

3 Dzień: 

Śniadanie. POBYT W MEDJUGORIE - Świątyni Królowej Pokoju. Zwiedzanie 

Sanktuarium Kultu Maryjnego - miejsca licznych pielgrzymek, gdzie w 1981r 

objawiła się Matka Boska – wejście na dwa wzniesienia na Górę Krzyża 

(Kriżevac) i Górę Objawień (Podbrdo) - miejsce pierwszych objawień - 

Uczestnictwo w Adoracji Najświętszego Sakramentu.  

Wieczorem obiadokolacja.  
 

4 Dzień:                   
Śniadanie. Wycieczka do Mostaru miasta odległego od Medziugorie o około 30 km. Miasto 

zamieszkane jest przez ludność katolicką z jednej strony Neretwy i muzułmańską na przeciwległym 

brzegu. Stanowi barwną mozaikę narodów, kultur i religii. Zobaczymy m.in. kamienny Stary Most z 

XVI w. - symbol miasta, który wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz 

meczet Koski Mehmed-Paszy i dom turecki. W godzinach popołudniowych powrót do 

Medziugorie, czas wolny na indywidualna modlitwę. Wieczorem obiadokolacja.  
 

5 Dzień:                   
Śniadanie. Wycieczka do Dubrownika - Wenecji chorwackiego wybrzeża. Spacer Starym 

Miastem, który zaliczany jest przez UNESCO do światowego dziedzictwa kultury. Znakomicie 

zachowane stare miasto, jest unikalne ze względu na wykładane marmurem place, strome, 

brukowane uliczki, wysokie domy, klasztory, kościoły, pałace, fontanny, muzea i przede wszystkim 

wspaniale zachowane fortyfikacje obronne (wstęp na mury obronne dodatkowo płatny). 

Wszystko to będziemy mogli zobaczyć podczas naszego pobytu w Dubrowniku. Wieczorem 

powrót do Medjugorie na obiadokolacje i nocleg.  
 

6 Dzień: 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Powrót w kierunku Polski. Przejazd do miejscowości Marija 

Bistrica w którym znajduje się najważniejsze Sanktuarium Maryjne w Chorwacji, które w 1971 r. 

zostało ogłoszone przez episkopat Sanktuarium Narodowym.  Świątynia ta ma bardzo bogatą 

historie sięgającą, aż do XV wieku i znajduje się w niej m.in. cudowna figurka Czarnej Madonny. 

Wieczorem przejazd na zakwaterowanie w hotelu położonym w północnej części Chorwacji, 

obiadokolacja i nocleg.   

http://www.biurotoptravel.pl/


 

7 Dzień: 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Dalszy przejazd w kierunku Polski. Po drodze postój na 

ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie). Powrót do Parafii w późnych godzinach wieczornych 

(ok. godz. 22:00 – 23:00)  

 
 

CENA: 2550 PLN/os (kalkulacja dla grupy min. 35 - 40 os.) 
 

 

CENA ZAWIERA: 
 Przejazd autokarem (AC, WC) 
 Zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2,3-os. z łazienkami 
 Wyżywienie zgodnie z programem (6 x śniadania i 5 x obiadokolacje) 
 Opieka duchowa Kapłana i Codzienne Msze Święte 

 Opieka przedstawiciela B.P. TOP TRAVEL i lokalnych przewodników  

 Ubezpieczenie KL 20 000 EURO/os , NNW 15 000 PLN/os 
 

CENA NIE ZAWIERA: 

 Opłaty za lokalnych przewodników, systemu słuchawek tour quide oraz opłaty drogowe - łącznie 
50 EURO/os. - płatne obowiązkowo u pilota 

 Taxa klimatyczna – płatna na miejscu w recepcji przy kwaterowaniu (ok. 2 EURO za noc)  

 napoi do obiadokolacji (z wyjątkiem zakwaterowania w Medjugorie: woda i wino)                                             
 

Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie 
 
 
 

 
 

 
 


