
P I E L G R Z Y M K A    DO    MEDJUGORIE
                                                        MEDJUGORIE  –  MOSTAR  – NEUM

                      TERMIN:   05.09.2022 -  12.09.2022 

8 dni
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI

DZIEŃ 1:   05.09.2022
Wyjazd grupy pielgrzymkowej z miejsca zbiórki w godzinach wczesnych porannych.
Przejazd przez Słowację i Węgry na nocleg tranzytowy.  

DZIEŃ 2:  06.09.2022
Śniadanie. Następnie przejazd  do Medjugorie – przewidziany przyjazd w godzinach
wieczornych. Wieczorna msza św. w kościele św. Jakuba Starszego lub innym
wyznaczonym w możliwym czasie.  Przejazd do hotelu, zakwaterowanie – obiadokolacja,
nocleg.  

DZIEŃ 3:  07.09.2022             
Śniadanie. Zwiedzanie miejsca objawień, m. in. wejście na  Górę Objawień – miejsce gdzie
Matka  Boża  po  raz  pierwszy  ukazała  się  widzącym.  Następnie  czas  na  indywidualne
rozważania, modlitwy, refleksję w Medjugorie. Msza św.
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 

DZIEŃ 4:  08.09.2022  
Śniadanie.  Przejazd do Mostaru  - zwiedzanie najpiękniejszego miasta Bośni: turecka
starówka Kujundziluk, Dom  Biścievida z 1635 roku ,  meczet, Stary Most
wybudowany w XVI wieku  zniszczony wraz ze Starówką w wojnie w byłej Jugosławii
( 1993 ) i  odbudowane w 2004 r. przy pomocy finansowej UNESCO i Unii Europejskiej.
Czas wolny na spacery w przepięknych wąskich uliczkach z możliwością zakupów i
skosztowania regionalnych potraw. Następnie przejazd nad wodospad Koćusa. Wodospad
Koćusa jest jednym z najpiękniejszych naturalnych pereł tej części Hercegowiny. Wysokość
wodospadu wynosi 5 m a długość 50 m. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się młyny i
folusze, które zdobią to miejsce od lat. Odpoczynek, czas na zdjęcia. Obiadokolacja,
możliwość udziału we wieczornych nabożeństwach. Nocleg. 

DZIEŃ 5:  09.09.2020
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd  do kurortu nadmorskiego w miejscowości
Neum. Zakwaterowanie w hotelu Grand Hotel Neum (luksusowy kompleks z basenem).
Przejazd łodzią na usytuowaną na morzu platformę, na której znajduje się restauracja, w
której podawane są lokalne specjały tzw. fish piknic. Podczas obiadu podawane są lokalne
trunki (wino, rakija) a do delikatnego szumu fal będą przygrywały kawałki, przy których
będzie można potańczyć.  Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 6:  10.09.2022  – Dzień wolny na wypoczynek                                                              
GRAND HOTEL NEUM ****
Śniadanie – Czas wolny do dyspozycji uczestników pielgrzymki na wypoczynek. Możliwość
korzystania z kompleksu hotelowego, zażywania kąpieli w basenie lub w morzu.
Obiadokolacja i nocleg

DZIEŃ 7:  11.09.2022
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu  przejazd na nocleg tranzytowy. Obiadokolacja i
nocleg. 

DZIEŃ 8:  12.09.2022 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, wyjazd od Polski – powrót  w późnych godzinach wieczornych.

CENA:
1499 zł.+ 255 € / os.



Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmuje i wszelkich informacji dotyczących wyjazdu udziela:
Ks. ……………………..  w biurze Parafii lub telefonicznie …………………

oraz  Biuro Fides Tour nr Tel.  571 322 438;  517 460 748, e-mail: fidestour.sk@gmail.com
  Wpłaty będzie można dokonać w systemie ratalnym wg. wskazanego harmonogramu jaki zostanie podany 

w umowie-zgłoszeniu wraz z rachunkiem bankowym, 

CENA OBEJMUJE:
Przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, cafe-bar, DVD);
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***/**** , pokoje 1, 2 – 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 
Wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji, w hotelu w Medjugorie do kolacji serwowane będzie: wino białe, czerwone, sok pomarańczowy, woda, w 
pozostałych hotelach napoje do kolacji dodatkowo płatne.
Opłaty za miejscowych przewodników. 
Opiekę pilota na całej trasie, 
Opiekę duchową kapłana. 
Opłatę za zestaw słuchawkowy, 
Opłatę klimatyczna.
Ubezpieczenie podstawowe:  NNW (2.000 €)  + KL i  Assistance (10.000 €)  ( ubezpieczenie nie obejmuje rozszerzonego pakietu oraz chorób 
przewlekłych i kosztów od rezygnacji oraz COVID)

CENA  NIE OBEJMUJE: 
 - Dopłaty do pokoju jednoosobowego wynosi 650 zł.
-  Wycieczki fakultatywnej na Fish Picnik – ok. 25 €. – dla chętnych.

UWAGI:
- Program pielgrzymki jest ramowy i może ulec zmianom. 
- Wymagane dokumenty na wyjazd obywateli polskich do Chorwacji – Bośni i Hercegowiny -  paszport lub dowód osobisty 
- Wyjazd ma charakter grupowy – minimalna ilość uczestników 45 osób w przypadku mniejszej ilości osób cena ulegnie zmianie.

mailto:fidestour.sk@gmail.com
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