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MARIA BISTRICA – ZADAR –  

MEDJUGORIE – MOSTAR – TIHALINA    

DUBROWNIK – KOĆUŠA 

KOTOR –  BAR – BUDVA – SZYBENIK  

                                       PTUJSKA GÓRA 

 

 

DZIEŃ 1 

09.08.2024, piątek 

Maria Bistrica 

Wyjazd w godzinach porannych i  

przejazd przez Czechy, Austrię, 

Słowenię do Chorwacji. Pierwsze  

kroki na ziemi chorwackiej, 

skierujemy do Narodowego 

Sanktuarium Maryjnego, tj. do Maria Bistrica, gdzie 

będziemy mieli możliwość pomodlić się przed cudowną 

figurą Najświętszej Marii Panny. Po modlitwie 

indywidualnej oraz Eucharystii udamy się na obiadokolację 

i nocleg w okolice Zagrzebia. 

 

DZIEŃ 2 

10.08.2024, sobota 

Zadar, Medjugorie 

Po śniadaniu przejazd do jednego z najbardziej popularnych 

miast Dalmacji, do Zadaru, gdzie wraz z przewodnikiem 

udamy się na spacer starówką miasta. Przejdziemy od 

bramy lądowej poprzez Plac Pięciu Studni, Plac 

Petra Zoranića, aż do Katedry św. Anastazji, gdzie 

będziemy mieli czas na modlitwę przy grobie św.  

Anastazji — patronki m.in. wdów i męczenników. W 

trakcie spaceru posłuchamy również słynnych zadarskich 

organów morskich. Po Mszy św. w jednym z kościołów w 

Zadarze znajdziemy czas wolny na skosztowanie lodów czy 

wypicie kawy. Dalszy przejazd do Medjugorie, gdzie 

będziemy zakwaterowani w jednym z pensjonatów 

znajdujących się w bliskości kościoła św. Jakuba. Po 

obiadokolacji możliwość uczestnictwa w Adoracji 

Eucharystycznej. Nocleg w Medjugorie. 

 

DZIEŃ 3 

11.08.2024, niedziela 

Medjugorie 

Po śniadaniu odmawiając 

różaniec, wejdziemy na górę 

objawień Podbrdo (osoby 

mające problemy zdrowotne 

będą mogły modlić się po 

łagodnej strony zbocza, przy tzw. niebieskim Krzyżu). Po 

modlitwie na górze udamy się do jednej ze 

wspólnot Medjugorskich, tj. do Cenacolo i wysłuchamy 

świadectwa nawrócenia i wyjścia z nałogów osób 

uzależnionych. Następnie wraz z przewodnikiem lokalnym 

udamy się pod Kościół św. Jakuba, gdzie zapoznamy się  z 

historią objawień. Około 13:00 będziemy mieli czas wolny 

na odpoczynek. O 17:00 obiadokolacja w pensjonacie, a po 

niej udział w wieczornych uroczystościach w kościele św. 

Jakuba w Medjugorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 4 

12.08.2024, poniedziałek 

Medjugorie, Mostar 

Wczesna pobudka i wyjście na 

Drogę Krzyżową, na 

wzgórze Kriżevac-na szczycie 

góry znajduje się krzyż, w 

którym wmurowane są relikwie krzyża świętego. Powrót do 

hotelu na śniadanie. Po odpoczynku wyjedziemy do 

znajdującego się na światowej liście UNESCO Mostaru, 

gdzie wraz z przewodnikiem lokalnym zwiedzimy dzielnicę 

arabską ze słynnym Starym Mostem wybudowanym nad 

piękną rzeką Neretwą. Po zwiedzaniu będziemy mieli czas 

wolny na skosztowanie pysznych lodów, kawy po 

mostarsku, czy bośniackich potraw takich jak: 

burek, cevapi. Obiadokolacja o godzinie 17:00, następnie 

udział w wieczornych uroczystościach w kościele św. 

Jakuba w Medjugorie, nocleg 

 

DZIEŃ 5 

13.08.2024, wtorek 

Dubrownik 

Dzień rozpoczniemy Mszą 

święta w Medjugorie, następnie 

po śniadaniu nastąpi 

wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w stronę Czarnogóry. W 

trakcie jazdy udamy się do Dubrownika, gdzie wraz z 

przewodnikiem lokalnym będziemy spacerować po mieście 

znajdującym się na liście światowego dziedzictwa 

UNESCO. W trakcie zwiedzania i spaceru główną 

ulicą miasta Stradun zobaczymy m.in.: studnie Onufrego, 

Stary Port, Katedrę , Kościół św. Błażeja. Po czasie 

wolnym udamy się na obiadokolację i nocleg do 

Czarnogóry. 

 

DZIEŃ 6 

14.08.2024, środa 

Stary Bar 

Po śniadaniu wyjazd do Starego 

Baru, gdzie pierwsze kroki 

skierujemy na Mszę świętą do 

katolickiej parafii św. Pawła. 

Następnie wraz z przewodnikiem 

lokalnym będziemy oglądać pozostałości Starego Miasta, 

zniszczonego przez trzęsienie ziemi. Powstanie miasta, 

który był jednym z najlepiej zachowanych miast 

warownych w tej części Europy. datuje się na VI w.  Po 

zwiedzaniu będzie czas wolny na skosztowanie piwa z 

sokiem z granatu, czy kupno lokalnych wyrobów. Powrót 

do hotelu około  godziny 13:00. 

Czas wolny odpoczynek nad Adriatykiem. Obiadokolacja i 

nocleg w Czarnogórze. 
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DZIEŃ 7 

15.08.2024, czwartek 

Kotor, Budva 

Po śniadaniu się wraz z przewodnikiem lokalnym udamy 

się na całodniowy wyjazd do Kotoru i Budvy. Zwiedzanie 

rozpoczniemy od pięknego miasta Budva, otoczonego XV 

wiecznymi murami obronnymi. Wejdziemy m.in. do 

Katedry św. Jana, gdzie będziemy mieli Mszę św. Po 

Eucharystii podejdziemy do kościoła św. Marii in Puta, jest 

to najstarszy datowany budynek w zabytkowej 

części Budwy. Po czasie wolnym udamy się do Kotoru, 

miasta położonego nad Zatoką Kotorską – porównywaną 

często do norweskich fiordów W trakcie zwiedzania 

zobaczymy m.in.: mury obronne starego 

miasta, Bramę Morską, 

wieżę zegarową, 

targ Oktobarski. W trakcie 

zwiedzania 

wygospodarujemy czas 

wolny m.in. na kupno 

pamiątek, czy skosztowanie 

smakołyków kuchni czarnogórskiej. Powrót do hotelu na 

obiadokolację i nocleg. 

 

DZIEŃ 8 

16.08.2024, piątek 

Śniadanie, całodniowy odpoczynek nad Adriatykiem, 

obiadokolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 9 

17.08.2024, sobota 

Medjugorie 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu wyruszymy w 

drogę powrotną do Medjugorie. Jadąc do Medjugorie, 

będziemy mieli okazję po raz ostatni podziwiać fragment 

wybrzeża Chorwacji. Po przyjeździe do pensjonatu czas 

wolny na odpoczynek, natomiast po obiadokolacji o 

godzinie 17:00 uczestnictwo we Mszy świętej w kościele 

św. Jakuba. O 22:00 możliwość uczestnictwa w Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Nocleg w 

Medjugorie. 

 

Dzień 10 

18.08.2024, niedziela 

Medjugorie, Tihalina, Koćuša 

Po śniadaniu udamy się do miejscowości 

Tihalina, gdzie będziemy mogli 

pomodlić przy słynnej, a zarazem przepięknej figurze 

Matki Bożej. Po modlitwie indywidualnej udamy się na 

niedzielny odpoczynek nad wodospadem Koćuša, gdzie 

będziemy mogli popływać i wypocząć przy szumie 

wodospadu. Powrót na obiadokolację w Medjugorie o 

godzinie 17:00, a następnie udział w wieczornych 

uroczystościach w kościele św. Jakuba. Nocleg w 

Medjugorie 

 

DZIEŃ 11 

19.08.2024, poniedziałek 

Szybenik 

Po pożegnalnej Mszy świętej w 

Medjugorie wspólnie 

pokłonimy się przed figurą 

Królowej Pokoju i zrobimy 

sobie pamiątkowe zdjęcie. Po 

śniadaniu wyruszymy w drogę 

powrotną do Chorwacji. W trakcie przejazdu udamy się do 

pięknego nadmorskiego miasta Szybenik. W trakcie 

spaceru z przewodnikiem lokalnym starówką miasta 

zobaczymy m.in.: renesansowy ratusz miejski, kościół św. 

Barbary, Katedrę św. Jakuba (obiekt wpisany na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO). Wygospodarujemy 

czas wolny na skosztowanie chorwackich lodów, czy 

wypicie kawy. Obiadokolacja i nocleg w okolicach 

Zagrzebia. 

 

Dzień 12 

20.08.2024, wtorek 

Ptujska Góra 

Po śniadaniu wyruszymy w drogę powrotną 

do  Ptujskiej Góry, gdzie znajduje się najważniejsze 

Sanktuarium Maryjne Słowenii. Sanktuarium Najświętszej 

Marii Panny usytuowane jest na wzgórzu, na które udamy 

się wzdłuż tajemnic różańcowych. Po zapoznaniu się z 

historią miejsca i Mszy św. będzie czas wolny na 

pomodlenie się przed płaskorzeźbą Najświętszej Marii 

Panny, która swoim płaszczem obejmuje ludzi wszystkich 

stanów. Dalszy przejazd przez Słowenię, Austrię i 

Republikę Czeską na miejsce zbiórki. Zakończenie 

pielgrzymki 

 

Cena : 390 € plus 850 zł – dla grupy min. 55 osobowej 
               410 € plus 900 zł – cena dla grupy min. 50 osób  

               430 € plus 950 zł – cena dla grupy min. 45 osób 

 
 

 

 

 

Świadczenia: 

- przejazd autokarem turystycznym z WC, DVD, barkiem i klimatyzacją. 

- 11 noclegów w hotelach i pensjonacie w Medjugorie (pokoje 2-, 3-
osobowe ) 

-  4 noclegi w Czarnogórze nad Adriatykiem  

- 11 obiadokolacji i 11 śniadań 
- opieka pilota wycieczek zagranicznych 

- ubezpieczenie NNW i KL 

 

 

 

 

 

Cena nie zawiera:  

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
parkingów, autostrad, opłaty w sanktuariach, 

przewodnicy lokalni, opłaty klimatyczne – 

dodatkowo płatne 90 euro   
- obowiązkowej składki na TFP i TFG – 20 zł 

- dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia 

chorób przewlekłych oraz kosztów rezygnacji) 
- napoi do obiadokolacji ( za wyjątkiem pensjonatu w Medjugorie ) 

*Kalkulacja w III 2023  – jeżeli cena paliwa lub hoteli wzrośnie biuro 

zastrzega sobie re-kalkulację kosztów. 

UWAGA! Na pielgrzymkę obowiązuje dowód osobisty lub paszport – 

ważne min.  6 miesięcy licząc od dnia wjazdu na teren Czarnogóry.

 

 

PROGRAM JEST RAMOWY I MOŻE ULEC ZMIANIE 
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