DZIEŃ I – 30.06.2020 - MIEJSCE ZBIÓRKI - MARIA BISTRICA
Zbiórka ok 07.00 na parkingu przy Parafii. Przejazd w stronę Chorwacji. Dojazd do MARII BISTRICY –
Najważniejszego Sanktuarium Maryjnego w Chorwacji. Msza Święta, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II – 01.07.2020 - PLITVICKE JEZIORA
Wykwaterowanie. Przejazd do Chorwacji. Zwiedzanie Plitwickich Jezior Narodowy Park wpisany na światową liste światowego dziedzictwa UNESCO
- zwiedzanie ok 3 godziny. Przejazd do Bośni i Hercegowiny.
Zakwaterowanie w hotelu
w Medjugorje. Obiadokolacja. Udział w wieczornych nabożeństwach. Nocleg.
DZIEŃ III – 02.07.2020 – MEDJUGORIE - MOSTAR
Śniadanie. Wejście na górę objawień w Međjugorje – PODBRDO,
odmówienie różańca na dróżkach różańcowych, Spotkanie z widzącymi lub
wspólnotą Cenacollo, spacer po Medjugorie. Przejazd do MOSTARU –
zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast Bośni i Hercegowiny.
Spacer z przewodnikiem. Czas wolny. Obiadokolacja . Wieczorny program
modlitewny, udział w międzynarodowej Mszy Świętej.
Dzień IV – 03.07.2020 - SPLIT - TROGIR
Śniadanie. Przejazd do SPLITU i TROGIRU. Zwiedzanie z przewodnikiem. Msza Święta.
Powrót do hotelu na obiadokolacje. Udział w wieczornych nabożeństwach.
Nocleg.
DZIEŃ V –04.07.2020 - VEPRIC, MAKARSKA
4.30 - Droga Krzyżowa na GÓRĘ KRIŻEWAC – na górze znajduje się Krzyż
upamiętniając 1900. rocznicę Męki Pańskiej. Po śniadaniu , wykwaterowanie.
Przejazd do Chorwacji. Wizyta w VEPRIĆ – chorwackie sanktuarium Matki
Bożej z Lourdes –Położone na zboczach zalesionych gór, pozostaje w harmonii
z naturalnym otoczeniem. Msza Święta. Przejście do MAKARSKIEJ.
Wypoczynek. Przejazd do hotelu w NEUM, zakwaterowanie, obiadokolacja.
DZIEŃ VI – 05.07.2020 - STON, DUBROWNIK
Śniadanie. Wyjazd do DUBROWNIKA - Perły Adriatyku. Po drodze krótki postój w miejscowości STON
znanej z solanek i potężnych murów obronnych. Zwiedzanie Dubrownika z przewodnikiem miejscowym.
W programie zwiedzania miasta uznanego za zabytek światowego dziedzictwa kulturowego: Brama Pile, ulica Placa,
wieża zegarowa oraz spacer wzdłuż murów miejskich. Msza Święta. Obiadokolacja, Nocleg w hotelu w NEUM.
Obiadokolacja.
DLA CHĘTNYCH: Rejs wokół murów Dubrownika - ok 15 euro, lub Wyjazd na Górę SRD
-skąd rozpościera sie niesamowity widok na miasto - koszt 140 kn.

Dzień VII – 06.07.2020-PELJESAC, KORCULA
Po śniadaniu . wycieczka na wyspę KORCULA –przejazd na
półwysep PELJESAC, przejazd do OREBICIA, rejs statkiem
na KORCULĘ spacer do domu Marco Polo, Msza Święta - czas wolny,
powrót do OREBICA, pobyt na plaży. W drodze powrotnej wizyta
w winiarni – degustacja wina i rakii, zakupy. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja.
Dzień VIII– 07.07.2020 – LUDBREG
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Ludbregu – miejsca cudu
Eucharystycznego – Msza Święta.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IX - 08.07.2019 – KESZTELHY - POLSKA
Śniadanie, wykwaterowanie. Msza Święta. Wyjazd, po drodze postój w
KESZTELHY. Symbolem Keszthely jest pałac należący kiedyś do
węgierskich Radziwiłłów - rodu Festeticsów. Spacer po posiadłości. Chwila
odpoczynku nad Balatonem, czas na obiad we własnym zakresie. Dojazd do
Lipinek w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA :
•
•
•
•
•
•
•
•

Przejazd komfortowym autokarem z DVD, klimatyzacją, wc, barkiem
8 noclegów w hotelach *** (Maria Bistrica, Medjugorie, Neum, Ludbreg)
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje wg programu
Opieka pilota
Opiekę przewodników miejscowych
Systemy tour guide
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Ubezpieczenie KL ,NNW, OC, Choroby Przewlekłe

CENA NIE ZAWIERA :
•

Koszty realizacji programu – 55 euro – płatne u pilota w autokarze w pierwszym dniu wycieczki
(Bilety wstępów, rejs, degustacje, ofiarę, wjazdówki)

NIEOBLIGATORYJNIE:
• ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego – 20 euro dziennie
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w nagłych przypadkach – 70 zł
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z powodu chorób przewlekłych – 140 zł
• Radyjek, dzięki którym istnieje możliwość tłumaczenia programu modlitewnego przy Kościele św. Jakuba na język
polski ( MOŻNA ZABRAĆ SŁUCHAWKI DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO - pilot poda częstotliwość)

PROGRAM JEST RAMOWY I MOŻE ULEC ZMIANIE

