
  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

PIELGRZYMKA  

DO  MEDJUGORIE   

20 - 27.08.2020  
 
 

DZIEŃ I – 20.08.2020  
Zbiórka w godzinach południowych. Wyjazd i całonocny przejazd w stronę Chorwacji  

DZIEŃ II – 21.08.2020 
Dojazd do na Riviere Makarską do miejscowości Gradać. Plażowanie 
(obiad we własnym zakresie).Dojazd do Medjugorie, zakwaterowanie w hotelu, 
 obiadokolacja. Udział w wieczornych nabożeństwach, uczestnictwo  
w międzynarodowej Mszy Świętej. Nocleg.  

DZIEŃ III  –22.08.2020 

Śniadanie. Wejście na górę objawień w Međjugorje – PODBRDO, 

odmówienie różańca na dróżkach różańcowych, Spotkanie z „LUDŹMI MEDJUGORIA”   

i wspólnotą Cenacollo, spacer po Medjugorie.  Msza Święta. Obiadokolacja .  

Wieczorny program modlitewny.  

 

Dzień IV – 23.08.2020 

4.30 Droga Krzyżowa na GÓRĘ KRIŻEWAC – na górze znajduje się Krzyż  

upamiętniający 1900tną rocznicę Męki Pańskiej. Następnie śniadanie i Msza Święta.   

Czas w Medjugoriu na własną modlitwę …. 

Obiadokolacja, wieczorny program modlitewny. 

 

DZIEŃ V – 24.08.2020 

Śniadanie.  Msza Święta . Świadectwa , spotkania ze wspólnotami w Medjugorie, 

 czas na osobistą refleksje i modlitwę. Obiadokolacja. Wieczorny program modlitewny.  

 

DZIEŃ VI – 25.08.2020 

Śniadanie.  Msza Święta . Świadectwa , spotkania ze wspólnotami w Medjugorie,  

czas na osobistą refleksje i modlitwę. Obiadokolacja. Wieczorny program modlitewny. 

 

DZIEŃ VII  –26.08.2020 

Wykwaterowanie, śniadanie. Wyjazd w kierunku VEPRIĆ – chorwackie sanktuarium 

 Matki Bożej z Lourdes. Położone na zboczach zalesionych gór, pozostaje 

 w harmonii z naturalnym otoczeniem.   Msza Święta. 

Przejście do MAKARSKIEJ. Plażowanie ok 7 h. Przejazd nocny w stronę domu. 



  

 

 

 

Dzień VIII  – 27.08.2020   

Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych,   

przejazd na miejsce zbiórki. 

 

 
 

    

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

2. Ewentualna dopłata do pokoju jednoosobowego – 25 euro dzień 

3. W przypadku nie zebrania się pełnej grupy cena będzie rekalkulowana. 

 
 

 

 

Organizatorem Pielgrzymki jest TARNOWSKIE  BIURO PIELGRZYMKOWE 

 spółka jawna S. Rusin, I. Kaczmarczyk ul. Kopernika 2, 34 – 300 Żywiec , 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka 

Województwa Śląskiego nr: 1226 

 

 

 

 

 

 

CENA ZAWIERA : 
• przejazd komfortowym 
autokarem 
• 5 noclegów w hotelu w 
Medjugorie, pokoje 2,3-osobowe 
z łazienkami, z klimatyzacją. 
• wyżywienie: śniadania i 
obiadokolacje (do obiadokolacji 
podawane jest wino, soki, woda) 
• opieka pilota, 
• ofiary, wjazdówki 
• Ubezpieczenie KL 15 000 euro  
,NNW 10 000 zł, OC 10 000 euro, 
Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny 
• Ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych 
 

 

DODATKOWE 
UBEZPIECZENIE: 

 od kosztów rezygnacji w 
przypadku zachorowania 
nagłego - 45 zł 

 od kosztów rezygnacji w 
przypadku zachorowania 
 z powodu chorób 
przewlekłych-90 zł 

 

 



  

 

 

 

 

 


