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Medjugorie - przybywający tam pielgrzymi nie mieli wątpliwości, że miejsce to jest 
naznaczone  szczególną obecnością Matki Bożej, czego dowodem są, m.in. 
doświadczenie głębokiego pokoju oraz liczne nawrócenia. Kult maryjny w Medjugorie 
został oficjalnie uznany przez Stolicę Apostolską. Pielgrzymka do Medjugorie to 
doskonała okazja, by poznać nie tylko perełki Bośni i Hercegowiny, ale także najpiękniejsze 
miasta Chorwacji oraz jej rajską przyrodę. 
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ZAPISY I INFORMACJE : KS BARNABA DĘBICKI 663 178 142 
Parafia pw Pierwszych  Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp 

MAŁGORZATA KORBANEK 697 026 929 
 

Dzień 1 
Przyjazd na  lotnisko , odprawy, przelot na Bałkany i rozpoczęcie pielgrzymki do Medjugorie. 
Odprawy, przejazd do Bośni i Hercegowiny na kolację (jeśli godzina przylotu na to pozwoli) 
i nocleg.  

Dni 2 – 7 
Pobyt w Medjugorie: każdego dnia śniadanie, kolacja , możliwość udziału we Mszy św., 
modlitwie różańcowej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. 25 czerwca Masza św w 
rocznicę objawień, całonocna adoracja Najświetszego Sakramentu. 
Podczas pobytu: zapoznanie z miejscami kultu w Medjugorje, wspólne wejście 
na Križevac (nabożeństwo drogi krzyżowej), wejście na Podbrdo zwane Górą Objawień i 
modlitwa różańcowa oraz odwiedziny w jednej ze wspólnot działających w Medjugorie ( np. 
Cenacolo)  
  
Proponujemy dzień wypoczynku na pięknych plażach Morza 
Adriatyckiego z możliwością kąpieli morskich i słonecznych, spacerów urokliwymi 
uliczkami, wizyt w miejscowych  restauracjach) oraz udział w wycieczkach fakultatywnych: 

 wyjazd do Mostaru - orientalne Stare Miasto i słynny Most (obiekt z Listy UNESCO) - 25 
euro, min. 20 os.,  

 wycieczkę nad wodospady w okolicy Medjugorie (możliwość kąpieli) oraz do Tihaljiny 
gdzie znajduje się jedna z najpiękniejszych figur Matki Bożej - 25 euro, min. 20 os.,  

 rejs po Adriatyku z czasem na plażowanie oraz lokalnymi napojami i lekkim lunchem na 
pokładzie - 50 euro, min. 20 os.,  

 wycieczkę do Sarajewa stolicy Bośni i Hercegowiny. Dojazd tam odbywa się wspaniałą, 
widokową drogą przez Góry Dynarskie. Zwiedzanie: przejazd główną ulicą miasta zwaną 
od czasów wojny Aleją Snajperów, miejsce zamachu na arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda prowadzącego do wybuchu I Wojny Światowej, dawna synagoga, neogotycka 
katedra pw. Serca Jezusowego, Dugi Bezistan – szesnastowieczny islamski bazar, 
Baščaršija – główny rynek miejski, pochodzący z czasów osmańskich (50 euro , min. 20 
os.). Możliwość zmiany na Dubrownik (60 euro) 

 wieczór bałkański z degustacją tradycyjnej kuchni połączony z rejsem łódkami po 
kanałach rzeki Neretwy (cena uzależniona od wybranego menu) 

Dzień 8 
Śniadanie i transfer na lotnisko, odprawy i przelot powrotny. Lądowanie, zakończenie 
pielgrzymki do Medjugorie.  

MEDJUGORIE

24.06-01.07.2023
2.390 zł + euro 
płatne na miejscu

min. 40 os.

 hotel w Medjugorie przy bazylice,  

czas na modlitwę i wyciszenie,  

 nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Medjugorie 

 czas na plażowanie i odpoczynek 

 Majestat Mostaru 

 Dubrownik lub Sarajewo 

 rejs po Adriatyku 
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Uwagi praktyczne 

 aby uczestniczyć w wycieczce do Bośni i Hercegowiny, wystarczy zarówno dowód osobisty, 
jak i paszport; dokument musi być ważny 3 miesiące od deklarowanej daty wyjazdu z Bośni 
i Hercegowiny,  

 w letnich terminach pielgrzymki do Medjugorie sugerujemy zabrać krem z wysokim filtrem 
oraz nakrycie głowy, 

 miejsca, w których nasza wycieczka je posiłki, serwują kuchnię europejsko-bałkańską, 
 podstawową walutą podczas pielgrzymki są w Bośni i Hercegowinie marki wymienialne, 

które można wymienić z np. euro w lokalnych kantorach; wiele sklepów czy restauracji w 
Bośni przyjmuje również euro,  

 ceny w Bośni i Hercegowinie są nieco niższe od polskich, 
 do wejść na Kriżevac i Podbrdo zalecamy zabrać wygodne buty,  
 strefa czasowa jest taka sama jak w Polsce.  

Cena zawiera 

 przelot na Bałkany i z powrotem z bagażem podręcznym 40x25x20 cm,  
 7 noclegów w hotelu ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami, 
 7 śniadań oraz 7 kolacji ( w dzień przylotu kolacja w formie lunchpakietu) 
 transfery lotniskowe klimatyzowanym autokarem lub busem (zależnie od liczebności grupy), 
 opiekę pilota wycieczek, 
 obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł oraz 

obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł,  
 ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL + choroby przewlekłe 20 000 euro, NNW 15 000 zł, 

BP 1000 zł). 

Cena nie zawiera 

 ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (20 kg – od 399 zł), możliwość dodania bagażu tylko w 
momencie rezerwacji pielgrzymki do Chorwacji,  

 ewentualnej dopłaty do bagażu podręcznego 10 kg (55x40x20 – od 185 zł) 
 ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (650 zł),  
 dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w wypoczynku (w tym od skutków 

chorób przewlekłych, nowotworowych oraz zakażenia, śmierci lub kwarantanny z powodu COVID-19), 
które musi być wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel oraz  dobrowolnego 
podwyższenia kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia kosztów leczenia (9,95% całkowitej ceny 
pielgrzymki, np. 224 zł od 2490 zł), 

 dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce do Chorwacji, które 
musi być wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel oraz dobrowolnego podwyższenia 
kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia (6,95% całkowitej ceny pielgrzymki – np. 148 zł od 2490 zł) 

 dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (120 zł), 
 lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich 

rezerwacji, opłat wjazdowych, miejscowych i paliwowych, napiwków dla miejscowej obsługi 
oraz słuchawek systemu Tour Guide – obowiązkowy koszt 140 euro/os., płatne pilotowi 
(dla dzieci do ukończenia 3 r.ż. – bezpłatnie, dla dzieci od 3 do ukończenia 11 r.ż. – 110 
euro),  

 wycieczek fakultatywnych: do Mostaru, do Sarajewa, do Tihaliny i nad wodospady oraz rejsu 
po Adriatyku.  
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