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PIELGRZYMKA
CHORWACJA – BOŚNIA HERCEGOWINA
Termin: 24-31.07.2020

DZIEŃ 1
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd tranzytowy przez Czechy, Austrię i Słowenię na teren
Chorwacji. Wizyta w Sanktuarium Marija Bistrica - jedno z najważniejszych chorwackich
sanktuariów maryjnych, określane przez samych Chorwatów "Chorwacką Częstochową".
Usytuowane w uroczym miejscu, niedaleko Parku Krajobrazowego Medvednica. Czas przeznaczony
na Mszę Świętą i indywidualną modlitwę. Przejazd do hotelu w okolicach Zagrzebia,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd do Zagrzebia, stolicy Chorwacji. Spotkanie
z przewodnikiem, zwiedzanie: spacer po Starym Mieście, Kościół św. Marka, Wieża Lotrscak, Plac
Bana Josipa Jelacica oraz wnętrza Katedry św. Stefana. Przejazd do hotelu w Neum,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie w hotelu. Dzień przeznaczony na wypoczynek nad Adriatykiem. Na zakończenie dnia
Fish Picnic – rejs rzeka Naretwą, połączony z degustacją regionalnych przysmaków. Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Medjugorie - najważniejsze sanktuarium na terenie Bośni
i Hercegowiny, w którym w roku 1981 objawiła się Matka Boska. Msza Święta w Kościele św.
Jakuba, opiekuna pielgrzymów i czas przeznaczony na indywidualną modlitwę. Zwiedzanie obiektu
z przewodnikiem. Dla chętnych wejście na Górę Objawień tzw. Podbrdo, miejsce gdzie miała
ukazywać się Matka Boska.
Przejazd do Mostaru - malowniczo położonego nad rzeką Naretwą, nieformalnej stolicy
Hercegowiny i jednego z największych ośrodków miejskich w kraju. Spotkanie z przewodnikiem,
zwiedzanie: Stary Most, największa atrakcja miasta, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO, symbol połączenia Wschodu z Zachodem, muzułmańskich Bośniaków
i katolickich Chorwatów; turecka część miasta z meczetem Koski Mehmed-Paszy i handlowa uliczka
Kujundżiluk. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Dubrownika – wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, zwanego „Perłą Adriatyku”. Spacer po mieście.
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: Brama Pile, Ulica Stradun-reprezentacyjna część miasta,
Kolumna Rolanda i Kościół św. Błażeja, patrona miasta, Pałac Sponza z XVI w., Pałac Rektorów dawna siedziba władz Republiki Dubrownickiej, a obecnie muzeum, katedra i apteka w Klasztorze
Franciszkanów. Spacer murami miejskimi, wzdłuż starej zabudowy miasta. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
W tym dniu zaplanowano dodatkowy przejazd do Sanktuarium w Medjugorie na wieczorną
Mszę Święta oraz modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała oraz poświęcenie dewocjonaliów.
DZIEŃ 6
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Vepric,
niedaleko Makarskiej - święte miejsce Chorwacji, założone przez biskupa Juraja Carica na początku
XX wieku, na wzór sanktuarium we Francji. Zbudowane w pięknej, naturalnej grocie skalnej,
otoczone roślinnością i potokiem, do złudzenia przypomina swój pierwowzór.
Przejazd do Splitu, drugiego co do wielkości miasta na terenie Chorwacji. Spacer po Starym
Mieście, zwiedzanie z przewodnikiem: antyczny Pałac Cesarza Dioklecjana, centrum życia miasta
(podziemia zamienione na uliczki z rękodziełem), Perystyl, Świątynia Jupitera, Złote Bramy

Miejskie, ratusz z XV w., najwęższa ulica na świecie „Pusti me da prodem” oraz Riva - urocza
promenada z wieloma restauracjami, sklepikami i cudnym widokiem na port.
Przejazd do miasta Trogir, który uchodzi za wzór średniowiecznego układu urbanistycznego.
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: spacer po starówce, średniowieczny ratusz z przełomu
XIV i XV w., Katedra św. Wawrzyńca z XIII- wiecznym portalem.
Przejazd widokową trasą wzdłuż wybrzeża Adriatyku, do hotelu w okolicach Szybenika.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd do Parku Narodowego Krka, utworzonego
w dolinie najpiękniejszej w Chorwacji rzeki o tej samej nazwie, rzeki Krka. Spacer przyrodniczy
widokowymi ścieżkami wokół parku. Chwila odpoczynku przy największym wodospadzie Skradinski
Buk o długości 800 m i łącznej wysokości prawie 46 m. Przejazd do Szybenika uważanego za
miasto twierdz. Spacer po Starym Mieście, zwiedzanie z przewodnikiem: wnętrza XV – wiecznej,
monumentalnej Katedry św. Jakuba – najciekawszy zabytek miasta, w całości zbudowany
z kamienia w stylu gotyckim i renesansowym, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Na zakończenie wycieczki proponujemy wspólny obiad.
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do kraju.
DZIEŃ 8
Powrót do Polski w godzinach rannych.
Każdego dnia wycieczki zaplanowana została Msza Święta w ważnych
świątyniach na terenie Chorwacji i Bośni Hercegowiny.
Cena: 2.050,00 zł / osoby
Cena zawiera:
 transport autokarem
 opłaty drogowe i parkingowe
 opłaty wjazdowe do miast
 opieka pilota na całej trasie przejazdu
 przewodnicy miejscowi
 1 x nocleg w hotelu okolice Zagrzebia
 5 x nocleg w hotelu w Neum
 1 x nocleg w hotelu okolice Szybenika
 7 x opłata klimatyczna
 7 x śniadanie w hotelu
 7 x obiadokolacja w hotelu
 ubezpieczenie KL i NNW

Dodatkowo płatne:
 Bilety wstępu (można potraktować wybiórczo): meczet i dom turecki Mostar
 (ok. 6 euro), mury miejskie Dubrownik (ok. 20 euro), katedra Split (ok. 5 euro),
katedra Trogir (ok. 5 euro), Park Krka (ok. 20 euro), katedra Szybenik (ok. 4 euro)
 Fish Picnic (ok. 25 euro/os.)
 Obiad na trasie powrotu (ok. 12 euro/os.)
 System słuchawkowy (ok. 6,00 zł/os/dzień)
 Opłaty miejscowe klimatyczne (1 euro/os./dzień Bośnia i 1,5 euro/os./dzień
Chorwacja)
 UFG (15,00 zł/os.)
Uwagi:



Kalkulacja dla grupy minimum 45-osobowej
Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od pilota, warunków
atmosferycznych oraz przyczyn niezależnych od biura

