
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLWESTER Z MARYJĄ W MEDJGORIE  

                     29.12.2020-02.01.2021 

 

Dzień  I - 29.12.2020 – POLSKA   

Zbiórka i wyjazd w godzinach wieczornych. 

Dzień  II - 30.12.2020  MEDJUGORIE   

Dojazd do Medjugorie w godzinach wieczornych. 

 Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.   

Dzień III -  31.12.2020 – KRIZEVAC –SYLWESTER 

Śniadanie. Wyjście na górę KRIZEVAC – droga Krzyżowa. Na górze znajduje się Krzyż 

upamiętniający  1900 rocznicę Męki Pańskiej, Powrót do Medjugorie.  

PROGRAM SYLWESTROWY 

• Msza Święta  i wieczorne nabożeństwo międzynarodowe  

• Różaniec i adoracja Najświętszego Sakramentu 

• Zakończenie "STAREGO ROKU" i przywitanie "NOWEGO ROKU" Mszą Świętą  

• Wieczorna zabawa w hotelu przy muzyce elektronicznej 

Dzień  IV – 01.01.2021  - PODBRDO - MOSTAR  

Śniadanie. Wyjście na górę objawień PODBRDO. Spotkanie ze wspólnotami.  

Czas wolny na indywidualną modlitwę. Następnie przejazd do MOSTARU –  

zwiedzanie z przewodnikiem. Udział w wieczornych nabożeństwach,  

udział w międzynarodowej Mszy Świętej. Obiadokolacja, nocleg 

Dzień V - 02.01.2021 MEDJUGORIE – POLSKA 

Śniadanie, wykwaterowanie,  Msza Święta. Przejazd do Polski . 

 

Cena: 200 euro + 700 zł 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe ubezpieczenie: 
– od kosztów rezygnacji z powodu nagłych przypadków – 60 PLN 

 – od kosztów rezygnacji z powodu choroby przewlekłej  – 120 PLN 
                                        – od kosztów rezygnacji z powodu nagłych +  COVID 19– 80 PLN 

                         – od kosztów rezygnacji z powodu choroby przewlekłej + COVID 19  – 210 PLN 
 
 
 

     Organizatorem Pielgrzymki jest: 
Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe- Bv Sp. Jawna S. Rusin i I. Kaczmarczyk,  

34-300 Żywiec, ul. Kopernika 2 
Ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych nr 1226 

 
 
 

Informacje dot. podróży na dzień 01.10.2020 
Na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na koronawirus SARS-CoV-2 
 typu PCR (tzw. test genetyczny, test molekularny, w formie wymazu) wykonanego 
 w ciągu 48 h, licząc od daty wykonania testu. Zasada obowiązuje wszystkich bez względu 
na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren BiH, w tym do Medjugorje. Test 
można wykonać także w Chorwacji. Nie obowiązuje kwarantanna. 
Zgodnie z przepisami przekraczanie granicy odbywa się wyłącznie na podstawie 
paszportu. W praktyce zdarza się, że funkcjonariusze Straży Granicznej BiH 
przepuszczają za okazaniem samego dowodu osobistego. Proszę mieć na uwadze, że nie 
zmienia to faktu, że służby bośniackie wciąż mogą żądać okazania 
paszportu podczas wyjazdu z BiH lub samego pobytu wewnątrz państwa. Tym samym 
próba wjazdu na podstawie jedynie dowodu osobistego odbywa się na własną 
odpowiedzialność. 

 
Badanie można wykonać w dowolnych punktach pobrań w całej Polsce, badania od 52zł. 
 

WAŻNE! NIE JEST WYMAGANY TEST GENETYCZNY CZY MOLEKULARNY. 
WYSTARCZY TEST W FORMIE WYMAZU – NISKA KWOTA ZA TEST 
 
 
 

TEL. +48 728 817 147; 

      PIELGRZYMKI@DDPT-ITER.PL  

Cena obejmuje: 
- przejazd komfortowym busem 35 os. 
- opiekę pilota 
- zakwaterowanie w hotelach *** 
- wyżywienie: śniadania, obiadokolacje, 
poczęstunek sylwestrowy  
- opiekę przewodnika miejscowego 
- Ubezpieczenie:Ubezpieczenie KL 15000 e 
,NNW 10000 zł, OC10000 e, CP 
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

Cena nie obejmuje: 
- 10 euro – wstępy, przewodnicy miejscowi, 
ofiary, parkingi 
- 20 e – dopłata do pokoju jednoosobowego   


