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 9 dniowa pielgrzymka do Medugorje 27.08-4.09.2022
Velehrad, Jeziora Plitwickie, Medjugorie, Mostar, Split, Trogir, Maria Bistrica

1 dzień,  godz. 4.00 z Kłodzka.  Przejazd do Velehradu, nawiedzenie sanktuarium- grobu 
śśw Cyryla i Metodego- duchowych ojców Europy.  Obiadokolacja, nocleg

2 dzień, śniadanie, przejazd do Parku Narodowego Plitwice, zwiedzanie wspaniałego 
skarbu natury, kaskadowo położonych wodospadów, jezior i strumyków w scenerii 
zachwycającej przyrody, dalszy przejazd, obiadokolacja, nocleg  w Medugorje

3 dzień, śniadanie, całodzienny pobyt w Medugorje, Droga Krzyżowa, obiadokolacja, 
nocleg  w Medugorje

4 dzień, śniadanie, wycieczka nad wodospady Kravice, wypoczynek nad wodą, 
obiadokolacja, nocleg w Medugorje

5 dzień, śniadanie, całodzienny pobyt w Medugorje, wejście na Górę Objawień, 
popołudniowa wycieczka do Mostaru, zwiedzanie starówki w klimacie orientalnym, 
obiadokolacja, nocleg  w Medugorje

6 dzień, śniadanie,całodzienny wypoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg  w 
Medugorje

7 dzień, śniadanie, całodzienny pobyt w Medugorje, Droga Krzyżowa, obiadokolacja, 
nocleg  w Medugorje

8 dzień, śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Splitu z pałacem cesarza Dioklecjana, 
Katedra św. Duje, zabudowa średniowieczna. Spacer po Trogirze, nazywanym perłą 
Chorwacji, zwiedzanie ratusza z XIV/XV w., katedry św. Wawrzyńca, podziwianie starej 
zabudowy średniowiecznej, obiadokolacja, nocleg na trasie

9 dzień, śniadanie, sanktuarium maryjne w Maria Bistrica- duchowa stolica Chorwacji, 
obiadokolacja, powrót do Kłodzka w godzinach nocnych.

Cena: 2100 zł   osób: 40-46

Cena zawiera:
8 noclegów, pokoje 2 osobowe z łazienkami
8 śniadań, 9 obiadokolacji
przejazd autobusem z wc, klimatyzacją, barkiem
opiekę licencjonowanego pilota 
ubezpieczenie KL 20 000 euro w tym choroby przewlekłe i covid 19

Cena nie zawiera:bilety wstępu, lokalnych przewodników, opłaty lokalne i klimatyczne, 
opłata za TFP/TFG, napoje do obiadokolacji, audio guide, degustacje – razem 120 €/os

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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