PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE i
CHORWACJI

Termin: 23-30.09.2019, 8 DNI
Cena: 2090 PLN

Medjugorie (3 dni pobytu) - Mostar - Zadar - Split - Dubrownik

+48 796 212 190
grupy@misjatravel.pl
www.misjatravel.pl

Dzień 1
Przyjazd na lotniska w Poznaniu o godz. 12:00. Odprawy i przelot do Chorwacji. Lądowanie i przejazd
do Medjugoria, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Dni 2 i 3
Śniadanie, potem czas na indywidualną modlitwę w Medjugorie, Msza św., w miarę dostępności:
spotkania w jednej ze wspólnot obecnych w Medjugorie. Wejście na wzgórze Podbrdo – Miejsce
Objawienia, po drodze nabożeństwo różańcowe oraz Droga Krzyżowa na Wzgórzu Kriżevac. Wieczorem
kolacja.
Dzień 4
Po wczesnym śniadaniu przejazd do północnej Dalmacji i zwiedzanie Zadaru: katedra św. Anastazji,
kościół św. Donata, dawne forum rzymskie, organy morskie, miejsce ‘powitania słońca’. Później
przejazd do Splitu: najwęższa ulica świata, pałac Dioklecjana z lochami, Złote Bramy Miejskie, świątynia
Jupitera, katedra. W ciągu dnia Msza św.
Wieczorem przejazd do Medjugorie, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Dzień 5
Po śniadaniu Msza św. i czas wolny w Medjugorie. Potem wycieczka do Mostaru – słynny Most Turecki
odbudowany po ostatniej wojnie, ostrzelany kościół Franciszkański, Muzeum Wojny oraz bazar w stylu
orientalnym.
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Dzień 6
Śniadanie, czas na indywidualną refleksję i spowiedź w Medjugoriu, Msza św. Wieczorem kolacja,
Dzień 7
Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Dubrownika, perły Dalmacji (południowej Chorwacji),
zwiedzanie: mury miejskie, Brama Pile, kościół Franciszkański, kolumna Orlando, katedra, Pałac Sponza,
Pałac Rektorów, spacer ulicą Stradun; dodatkowo w czasie wolnym możliwość rejsu na wyspę Lokrum
lub spacer po murach lub wejście/wjazd na górę Srdj – panorama starego Dubrownika. W ciągu dnia
Msza św.
Powrót do Medjugorie, kolacja, nocleg.
Dzień 8
Po śniadaniu transfer na lotnisko, odprawy chorwackie i przelot powrotny. Lądowanie w Poznaniu o
godz. 17:55. Zakończenie pielgrzymki do Chorwacji i Medjugorie.
Cena zawiera:
•

przelot: z Poznania z bagażem podręcznym: 40x20x25 cm oraz druga sztuka 55x40x20 cm
max. 10kg

•

7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,

•

7 śniadań i 7 kolacji,

•

przejazdy w Bośni i Chorwacji klimatyzowanym autobusem,

•

opiekę duchową i Msze św.,

•

opiekę pilota wycieczek,

•

ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 20 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 1000 zł),

•

obowiązkowej dopłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł.

Cena nie zawiera:
•

ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (690 zł),

•

ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (20 kg - 390 zł możliwość dodania bagażu tylko
w momencie rezerwacji pielgrzymki do Chorwacji),

•

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
ubezpieczenia od kosztów chorób przewlekłych,

•

dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (110 zł / os. za lot w
dwie strony),

•

lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich
rezerwacji, opłat wjazdowych do miast, słuchawek systemu Tour Audio Guide – koszt 90 euro,

•

napojów do kolacji.
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