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Pielgrzymka do Matki Bożej 

w Medjugorie, z wypoczynkiem 

w Czarnogórze  
 

PTUJSKA GÓRA – MARIA BISTRICA – 

WODOSPAD KRK –  MEDJUGORIE – 

WODOSPAD KRAVICA – TIHALINA – SZEROKI BRZEG DUBROWNIK –  KOTOR –  BAR – BUDVA  

 

DZIEŃ 1 

20.07.2022, środa 

Ptujska Góra 

Wyjazd o 4 rano i przejazd przez Republikę Czeską, Austrię, Słowenię do Chorwacji. Po drodze 

nawiedzenie Ptujskiej Góry - najważniejsze Sanktuarium Maryjne Słowenii: zapoznanie się z historią 

miejsca, Msza św. Obiadokolacja i nocleg blisko Zagrzebia. 

 

DZIEŃ 2 

21.07.2022 czwartek 

Maria Bistrica, Krk 

Po śniadaniu przejazd do Maria Bistrica – najważniejsze Sanktuarium 

Maryjne Chorwacji: zapoznanie się z historią miejsca, Msza św. Dalszy 

przejazd do Parku Narodowego Krk: spacer dydaktycznymi ścieżkami, relaks 

przy największym wodospadzie Skradinski Buk. Przejazd na obiadokolację i 

nocleg do Medjugorie.  

 

DZIEŃ 3 

22.07.2022, piątek 

Medjugorie 

Śniadanie, wejście na górę objawień Podbrdo, wizyta we wspólnocie 

Cenacolo, przejazd do Kościoła św. Jakuba – zapoznanie się z historią 

objawień, czas wolny. Po obiadokolacji udział w wieczornych 

uroczystościach w kościele św. Jakuba w Medjugorie, nocleg. 

Uwaga! W czasie pobytu w Medjugorie możliwość spotkania z widzącymi – 

zależne od tego czy będą organizowane spotkania przez Biuro Pielgrzymów 

  

DZIEŃ 4 

23.07.2022, sobota 

Medjugorie, Wodospad Kravica 

Wcześnie rano wyjście na Górę Kriżevac. Po śniadaniu przejazd na 3 godzinny 

odpoczynek nad Wodospad Kravica. Obiadokolacja i udział w wieczornych 

uroczystościach w kościele św. Jakuba w Medjugorie, nocleg. 

 

DZIEŃ 5 

24.07.2022, niedziela 

Medjugorie, Szeroki Brzeg, Tihalina 

Po śniadaniu przejazd do Szerokiego Brzegu: największy klasztor franciszkański, 

gdzie w 1945 zabito 66 franciszkanów, a obecnie miejsce wielu nawróceń – 

zapoznanie przez pilota z historią miejsca. Krótka wizyta w Tihalinie – modlitwa 

przy słynnej figurze Matki Bożej. Obiadokolacja i udział w wieczornych 

uroczystościach w kościele św. Jakuba w Medjugorie, nocleg. 
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DZIEŃ 6 

25.07.2022, poniedziałek 

Dubrownik 

Msza święta w Medjugorie, po śniadaniu  przejazd do Dubrownika: 

spacer z przewodnikiem lokalnym po głównej ulicy miasta Stradun, 

studnia Onufrego, Stary Port, Katedra, Kościół św. Błażeja. Przejazd 

na obiadokolację i nocleg do Czarnogóry. 

 

DZIEŃ 7 

26.07.2022, wtorek 

Stary Bar 

Śniadanie, przejazd do Starego Baru: spacer z przewodnikiem lokalnym po 

Starym Mieście –  jedno z najlepiej zachowanych miast warownych, którego 

powstanie datuje się na VI w, a zniszczonego przez trzęsienie ziemi. Msza 

święta W Barze. Około 14 powrót do hotelu na odpoczynek nad Adriatykiem, 

obiadokolacja i nocleg. 

  

DZIEŃ 8 

27.07.2022, środa 

Śniadanie, całodniowy odpoczynek nad Adriatykiem, obiadokolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 9 

28.07.2022, czwartek 

Kotor, Budva 

Po śniadaniu  przejazd do Kotoru: miasto położone nad Zatoką Kotorską – 

porównywaną często do norweskich fiordów: mury obronne starego miasta, 

Brama Morska, wieża zegarowa, targ Oktobarske. Przejazd do Budvy: 

Stare miasto otoczone XV wiecznymi murami obronnymi, Katedra św. 

Jana – Msza święta, kościół Św. Marii in Puta, jest to najstarszy, dokładnie 

datowany budynek w zabytkowej części Budvy. Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu. 

 

DZIEŃ 10 

29.07.2022, piątek  

Śniadanie, całodniowy odpoczynek nad Adriatykiem, obiadokolacja i nocleg.  

 

DZIEŃ 11 

30.07.2022, sobota 

Medjugorie 

Po śniadaniu przejazd do Medjugorie, zakwaterowanie. Po obiadokolacji udział we Mszy świętej w 

kościele św. Jakuba. Nocleg w Medjugorie. O 22:00 możliwość uczestnictwa w Adoracji Najświętszego 

Sakramentu w kościele św. Jakuba. Nocleg w Medjugorie.  

 

DZIEŃ 12 

31.07.2022, niedziela 

http://www.santocamino.pl/
mailto:info@santocamino.pl


 

______________________________________________________________________________________ 

        SANTO CAMINO Biuro Pielgrzymkowe, www.santocamino.pl , e-mail: info@santocamino.pl   
 tel: 0048 32 720 57 98 , NIP: 637 189 66 95, REGON: 243151529 

 

Msza święta w Medjugorie, śniadanie. Wykwaterowanie około 10:00 i przejazd przez Chorwację, 

Słowenię, Austrie i Republikę Czeską na miejsce zbiórki.  

 

Dzień 13 

01.08.2022, poniedziałek 

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych. Zakończenie pielgrzymki 

 

Cena: 350 euro plus 900 zł – przy grupie m.in. 45 osobowej 

 

ŚWIADCZENIA: 

- przejazd autokarem turystycznym wysokiej klasy z WC, DVD, barkiem i 

klimatyzacją. 

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

- 5 noclegów nad morzem  

- 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   

- dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób przewlekłych) 

- napoi do obiadokolacji ( za wyjątkiem pensjonatu w Medjugorie ) 

- na pielgrzymkę obowiązuje dowód osobisty lub paszport – ważne min. 6 miesięcy od daty powrotu 

 

PROGRAM JEST RAMOWY I MOŻE ULEC ZMIANIE 
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