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Pielgrzymka do 

Medjugorie 
 z wypoczynkiem 

WELEHRAD – PTUJSKA GÓRA – LUDBERG –    

SZYBENIK –  MEDJUGORIE – SZEROKI BRZEG 

TIHALINA   

 MOSTAR –  DUBROWNIK - ZADAR – MARIA BISTRICA 

  

 

DZIEŃ 1 

11.09.2022, niedziela 

Welehrad 

Wyjazd w godzinach porannych przejazd do Welehradu – kolebka 
chrześcijaństwa Słowian zwanego też „Czeską Częstochową” lub Morawskim 
Betlejem”; msza święta w Bazylice- Sanktuarium św. Cyryla i Metodego. 
Obiadokolacja i nocleg w okolicy. 

 

DZIEŃ 2 

12.09.2022, poniedziałek 

Ptujska Góra, Ludberg 

Po śniadaniu przejazd prze Austrię, Słowenię do Ptujskiej Góry – Narodowe 

Sanktuarium Słoweńców. Dalszy przejazd  do Sanktuarium w Ludberg: Miejsce 

cudu Eucharystycznego. Nocleg i obiadokolacja w okolicy.  

  

DZIEŃ 3 

13.09.2022, wtorek 

Szybenik , Medjugorie 

Po śniadaniu przejazd do Szybenika: spacer z przewodnikiem lokalnym po 

starówce: renesansowy ratusz miejski, kościół św. Barbary, Katedra św. 

Jakuba ( obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO). Dalszy 

przejazd na obiadokolację i nocleg w Medjugorie 

 

DZIEŃ 4 

14.09.2022, środa 

Medjugorie 

Śniadanie, wejście na górę objawień Podbrdo, wizyta we wspólnocie Cenacolo, 

przejazd do Kościoła św. Jakuba – zapoznanie przez przewodnika lokalnego z 

historią objawień, czas wolny. Po obiadokolacji udział w wieczornych 

uroczystościach w kościele św. Jakuba w Medjugorie, nocleg. 

 

DZIEŃ 5 

15.09.2022, czwartek 

Medjugorie, Szeroki Brzeg, Tihalina 

Wcześnie rano wyjście na Górę Kriżevac. 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,  
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DZIEŃ 6 

16.09.2022, piątek 

Medjugorie, Mostar 

Po śniadaniu wyjazd na spacer z przewodnikiem lokalnym po mieście, 

które znajduje się na światowej liście UNESCO, do Mostaru: dzielnica 

arabska z Meczetem, Dom Turecki, Stary Most, czas wolny. Obiadokolacja 

i udział w wieczornych uroczystościach w kościele św. Jakuba w 

Medjugorie, nocleg. 

 

 

DZIEŃ 7 

17.09.2022, sobota 

Dubrownik 

Msza święta w Sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorie. Po 

śniadaniu  przejazd do Dubrownika: spacer z przewodnikiem lokalnym 

po głównej ulicy miasta Stradun, studnia Onufrego, Stary Port, Katedra, 

Kościół św. Błażeja, czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg nad 

Adriatyk. 

 

DZIEŃ 8 

18.09.2022, niedziela 

Śniadanie, czas wolny na wypoczynek nad Adriatykiem, obiadokolacja i nocleg. (Dla chętnych 

fakultatywnie Fish Picnic z degustacją rakii) 

 

DZIEŃ 9 

19.09.2022, poniedziałek 

Zadar 

Po śniadaniu przejazd do Zadaru: spacer starówką miasta od bramy 

lądowej poprzez Plac Pięciu Studni, Plac Petra Zoranića, Katedrę św. 

Anastazji aż do kościoła patrona miasta św. Chryzygona, czas wolny. 

Obiadokolacja i nocleg w okolicy Zagrzebia. 

 

DZIEŃ 10 

20.09.2022, wtorek 

Marija Bistrica 

Po śniadaniu przejazd do Marija Bistrica: Narodowe Sanktuarium 

Chorwatów z figurą Czarnej Madonny, nawiedzenie Sanktuarium, Msza 

święta. Powrót prze Słowenię, Austrię i Republikę Czeską na miejsce zbiórki. 

Powrót w późnych godzinach nocnych. 

 

Cena:   
1100 zł plus 320 euro  
  

ŚWIADCZENIA: 
- przejazd autokarem turystycznym wysokiej klasy z WC, DVD, barkiem i klimatyzacją. 

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

- 2 noclegi nad morzem  

- 9 obiadokolacji i 9 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 80 euro   

- obowiązkowa składki na TFG i TFP – dodatkowo płatne 20 zł 

- dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób przewlekłych) 

- napoi do obiadokolacji ( za wyjątkiem pensjonatu w Medjugorie ) 

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

