
 

PROGRAM PIELGRZYMKI 

M E D J U G O R J E  
 

40. LAT FENOMENU MEDJUGORJE 
 
                                        8 dni, autokarowa, wyżywienie niepełne 

1. DZIEŃ: WARSZAWA – MARIJA BISTRICA (ok. 1.000 km) 
 

Wyjazd z Warszawy we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Marija 

Bistrica, najważniejszego chorwackiego sanktuarium maryjnego. 

Możliwość dołączenia do pielgrzymki w Częstochowie lub Katowicach.  

2. DZIEŃ: MARIJA BISTRICA – MEDJUGORJE (ok. 500 km) 
 

Nawiedzenie sanktuarium Marija Bistrica. Przejazd do Medjugorje. 
 

3. – 5 DZIEŃ: MEDJUGORJE  
 

W programie pobytu: 

* zwiedzanie Medjugorje (kościół p.w. św. Jakuba, ołtarz polowy, stacje drogi 
   krzyżowej, cmentarz i grób O. Slavko) 
* Góra Podbro – góra Objawień. Błękitny Krzyż 

* Križevac – Droga Krzyżowa 

* Wizyta w Cenacolo – spotkanie z członkami wspólnoty, którzy dają świadectwo 

    o własnym nawróceniu i wyzwoleniu z nałogu 

* Tihalina – kościół w którym, znajduje się piękna figura Matki Bożej wskazana 

   przez widzących jako najbardziej podobna do Matki Bożej, którą widzą 

* Udział w codziennych nabożeństwach wieczornych w kościele św. Jakuba, które 

   zaczynają się o godz. 17.00 
 

6. DZIEŃ: MEDJUGORJE – MOSTAR – MEDJUGORJE 
 

Spacer po Mostarze: katedra, meczet i Stary Most nad Neretwą (odbudowany            
w 2004 roku Most i jego okolica zostały wpisane na Listę UNESCO).  

 

7. DZIEŃ: MEDJUGORJE – SPLIT – NOCLEG W CHORWACJI 
 

Przejazd wzdłuż wybrzeża adriatyckiego. Zwiedzanie starego miasta w Splicie: 
pałac cesarza Dioklecjana z III – IV w. Przejazd na nocleg na terenie Chorwacji.  
 

8. DZIEŃ: CHORWACJA – WARSZAWA 
 

Przejazd z Chorwacji do Polski. Przyjazd do Warszawy w późnych 
godzinach wieczornych.  



 

ZAPEWNIAMY: 
✔ przejazd autokarem 

✔ wyżywienie niepełne (2 posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja) 
✔ noclegi w hotelach 2,3* (pokoje 2,3 –osobowe z łazienkami) 
✔ opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów oraz przewodników lokalnych 

✔ ubezpieczenie 

✔ opłatę składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

✔ opłatę składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy 

✔ opiekę duchową księdza 

✔ Msze św. 
 

TERMIN:  29.04 – 06.05.2022 

     

CENA:  240 EUR + 800 PLN 

 
KSIĄDZ ORGANIZATOR PROSI, ABY ZGŁASZAŁY SIĘ OSOBY Z WAŻNYM 
UNIJNYM CERTYFIKATEM ZASZCZEPIONYCH LUB OZDROWIENCÓW! 

 
Opłata za pielgrzymkę może być regulowana na dwa sposoby: 
1. całość kwoty w złotych polskich. Ostateczna wpłata jest sumą kwoty podanej w złotych polskich oraz 
kwoty podanej w walucie, pomnożonej przez kurs sprzedaży dewiz BANKU PKO BP SA,  

z którego usług korzysta Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS”, obowiązujący 
o godz. 9.00 rano w dniu dokonania pełnej wpłaty (między 45-tym a 30-tym dniem przed wyjazdem). 

Osoby wpłacające należność przelewem bankowym lub przekazem pocztowym proszone  
są o kontakt telefoniczny z Biurem w dniu wpłaty w celu ustalenia właściwego kursu waluty oraz 
o przesłanie do biura kserokopii dowodu wpłaty.  
2. w złotych polskich i w walucie obcej (zgodnie z cenami podanymi na programie). 

Osoby wpłacające należność przelewem bankowym proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem 

w dniu wpłaty  w celu otrzymania nr konta walutowego. 
Kwota ostatecznej wpłaty jest pomniejszona o wpłaconą  wcześniej przedpłatę /dotyczy punktu 1 i 2/. 
Termin rezygnacji bez ponoszenia kosztów: 30.11.2021. Po upływie tego terminu stosuje się przepisy 

zawarte w „Ogólnych Warunkach Uczestnictwa”. 
 

PRZY ZAPISIE NALEŻY DOSTARCZYĆ: 
 wypełniony i podpisany formularz „Umowy – Zgłoszenia” oraz „Umowy Ubezpieczenia” 

 ksero ważnego paszportu, z którym pielgrzym będzie przekraczał granicę 
 

 przedpłatę w wysokości 800 zł. 
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:  

STRÓJ: odpowiedni do sanktuariów i kościołów; wygodny, sportowy, wygodne buty, nakrycie głowy, 
parasol, okulary przeciwsłoneczne. Księża powinni wziąć ze sobą alby i stuły. Można też zabrać małe 
składane krzesełko, które osobom starszym umożliwi udział w nabożeństwach wieczornych. 
TEMPERATURA: 100 – 200 C  

ZDROWIE: Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia proszone są o zabranie odpowiednich lekarstw. 
Radzimy nie zabierać rzeczy zbędnych i wartościowych. Wymiany na kuny chorwackie można dokonać w 
Medjugorje. Pamiątki w Medjugorje można kupić również za waluty wymienialne (euro, dolary). 
Przydatna może być niewielka ilość koron czeskich na posiłek po drodze.  


