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ZADAR – MEDJUGORIE – TIHALJINA – WODOSPADY KRAVICA – VEPRIC – MOSTAR – BLAGAJ – SPLIT  

 
 

 | TERMIN: 23.06 – 30.06.2023 
 | CENA:  1080,- EUR/os.  

(970-płatne do Biura Podróży, 110-u pilota w autokarze) 
 

|  PROGRAM: 

Dzień 1:  WYLOT Z BREMEN 

O ustalonej godzinie (07:00*) spotykamy się na lotnisku w Bremen. Odprawa paszportowo – bagażowa. 
Planowany odlot do Chorwacji o godz. 09:05*. Lądowanie w Zadarze o godz. 11:00*. Krótkie zwiedzanie 
Zadaru, nazywanego chorwackim Rzymem. Podczas spaceru po mieście zobaczymy kościół św. Donata, 
katedrę św. Anastazji oraz jedyne na świecie morskie organy. Po zakończonym zwiedzaniu transfer autokarem 
do hotelu w Medjugorie, zakwaterowanie, odpoczynek. Wieczorem obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 2:  MEDJUGORIE  

Rano, po śniadaniu zwiedzanie Medjugorie – nawiedzimy cudowne miejsce objawień – Górę Podbrdo oraz 
kościół św. Jakuba. Po południu spotkanie ze Wspólnotą Cenacolo. Wieczorem udział w nabożeństwach 
przewidzianych na ten dzień. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 3:  TIHALJINA – WODOSPADY KRAVICA 
Rano śniadanie, następnie udamy się do wsi Tihaljina, do parafii Niepokalanego Poczęcia, gdzie znajduje się 
figura Matki Bożej Łaskawej. Postać Matki Bożej z Tihaljiny została rozpowszechniona na cały świat i jest 
kojarzona jako Matka Boża Medjugorska. Dalej udamy się na Wodospady Kravica. Powrót do Medjugorie. 
Udział w nabożeństwach przewidzianych na ten dzień. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4:  MEDJUGORIE  

Rano śniadanie. Następnie wyjście na Drogę Krzyżową na Górę Kriżevac. Po południu czas wolny. 
Obiadokolacja. Udział w nabożeństwach przewidzianych na ten dzień. Nocleg. 

Dzień 5:  VEPRIC - ODPOCZYNEK 

W godzinach porannych wyjedziemy w kierunku Vepric, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. 
Przejazd na wypoczynek nad morzem. Wieczorem powrót do hotelu w Medjugorie na kolację, nocleg. 
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Dzień 6:  BLAGAJ – MOSTAR 

Rano śniadanie, po którym przejedziemy do miejscowości Blagaj, która słynie z dwóch rzeczy: wyjątkowych 
źródeł rzeki Buny oraz tekke lub tekija, czyli klasztoru derwiszy. W drugiej części dnia zobaczymy Mostar. Po 
zakończonym zwiedzaniu powrócimy do Medjugorie. Udział w nabożeństwach wieczornych. Kolacja, nocleg. 

Dzień 7:  SPLIT 

Rano śniadanie. Po nim udamy się do Splitu – miasta leżącego w otoczonej wzgórzami malowniczej zatoce. 
To drugie, co do wielkości miasto Chorwacji i równocześnie stolica Dalmacji, ważny ośrodek administracyjny, 
gospodarczy i komunikacyjny. Zobaczymy ratusz z XV wieku oraz katedrę. Czas wolny na imponującej splickiej 
promenadzie. Wieczorem przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 8:  WYLOT DO NIEMIEC  

Pakiet śniadaniowy na drogę. Następnie przejedziemy na lotnisko w Zadarze. Ok. 04:00 odprawa biletowo – 
bagażowa. Planowany odlot do Niemiec o godzinie 06:40*. Lądowanie na lotnisku w Bremen o godzinie 
08:35*. Zakończenie pielgrzymki. 
 
|  CENA ZAWIERA: 

• bezpośredni przelot tanimi liniami lotniczymi Ryanair na trasie: BRE – ZAD – BRE; bagaż główny do 20 kg, bagaż podręczny 
o maksymalnych rozmiarach wynoszących 40 cm x 20 cm x 25 cm, opłaty lotniskowe 

• transfery autokarem/busem na trasie pielgrzymki 

• 7 noclegów w hotelach 3*/ 4* (pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami), wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji  

• ubezpieczenie Signal Iduna: KL (30 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka chorób 
przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 

• opiekę doświadczonego pilota 

• przedstawiony program pielgrzymki, podatek VAT  

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych i innych opłaty związane z realizacją programu, 
słuchawki podczas zwiedzania, obligatoryjne napiwki, taksy klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 
Pomocowy (łącznie ok. 110 EUR/os – kwota płatna u pilota w autokarze). Podana kwota jest orientacyjna i może ulec 
zmianie. W trakcie trwania sezonu ceny biletów wstępu zmieniają się dynamicznie, niezależnie od Orlando Travel). 
 

|  CENA NIE ZAWIERA: 

• napojów do obiadokolacji 

• dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych zachorowaniem wskutek 
Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem na COVID-19 (70 EUR/os. – płatne w 
dniu zapisu na pielgrzymkę) 

• wydatków własnych, świadczeń niewymienionych w ofercie 

• dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 
 

|  WAŻNE INFORMACJE: 
1. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości. 
2. Oferta została przygotowana na dzień 29.11.2022 r. według obowiązujących w tym dniu cen paliw i kursów walut. W przypadku wzrostu 

tych cen, cena będzie rekalkulowana. 
3. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.  
4. Na dzień przygotowania oferty, żadne rezerwacje nie zostały dokonane – chodzi głównie o przelot! 
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze, w tym zmiany godzin przelotów, zmiany opłat 

paliwowych. 
6. Gwarantujemy rezerwację Mszy św. na trasie zwiedzania. 

 
Informacje i zapisy: 

Polska Misja Katolicka Bremerhaven 
0471-50440200 lub pmk.bremerhaven@gmail.com 

mailto:pmk.bremerhaven@gmail.com

