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MOSTAR – DUBROWNIK – WODOSPADY KRAVICA 

MARIJA BISTRICA 
 

 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki ok. 19, nocny przejazd Czechy, Austrię, Słowenię, 
Chorwację na teren Bośni i Hercegowiny 

2.dzień – w godzinach popołudniowych przyjazd do Medjugorie, zakwaterowanie w 
pensjonacie, udział w wieczornej Mszy Świętej i Nabożeństwie Różańcowym w Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Pokoju, obiadokolacja i nocleg 

3.dzień – po śniadaniu wejście na Górę Objawień Podbrdo, powrót do pensjonatu, 
popołudnia wycieczka nad Wodospady Kravica, Msza Święta i wieczorny Różaniec, 
obiadokolacja i nocleg 

4.dzień – po śniadaniu przejazd Dubrownika, zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem, 
powrót do Medjugorie, Msza Święta i Różaniec, obiadokolacja i nocleg 

5.dzień – śniadanie, Droga Krzyżowa na Górę Kriżevac, popołudniu czas wolny w Medjugorie, 
Msza Święta i Różaniec, obiadokolacja i nocleg 

6.dzień – śniadanie, przejazd na Mszę Świętą do Tihalina, popołudniu przejazd do Mostaru, 
spacer po mieście, wieczorny Różaniec, obiadokolacja i nocleg 

7.dzień - po śniadaniu wykwaterowanie z pensjonatu, przejazd do Sanktuarium Maryjnego w 
Marija Bistrica na terenie Chorwacji, Msza Święta, obiadokolacja w restauracji, ok. 19.00 
wyjazd w drogę powrotną do Polski, nocny przejazd 

8.dzień – powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych, zakończenie pielgrzymki 

 

MEDJUGORIE 
 
 
Termin – dowolny 
Cena – od 1250 PLN + €60 
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CENA od 1250 PLN 

CENA ZAWIERA: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 5 noclegów w pensjonacie ***          

pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 5 śniadań wzmocnionych, 
 5 obiadokolacji w Medjugorie 

(napoje w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
 opiekę pilota na całej trasie. 

DODATKOWO PŁATNE: około €60  zbierane w 
autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 

 wjazdy do miast, parkingi, 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 obiadokolację w ok. Maria Bistrica, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 codzienna Msza Święta w Medjugorie lub odwiedzanych sanktuariach, 
 cena uzależniona jest od ilości osób w grupie i terminu wyjazdu, 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok €1/dzień) 

ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (3% ceny imprezy), 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €100, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i lokalni przewodnicy, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 300 PLN na konto organizatora, 
 cena może ulec zmianie przy znaczącym wzroście kursu euro. 

 


