
PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE 

DZIEŃ 1 

- Godz.6.30 - Msza św. w intencji pielgrzymów (opcjonalnie)

-Godz.7.30 - wyjazd 

-ok. godz. 12:00 - krótka wizyta na JASNEJ GÓRZE 

-ok. godz. 14:30 - postój w Cieszynie (obiad we własnym zakresie) 

-Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę 

DZIEŃ 2 

-ok. godz. 12:00 - przyjazd do Medjugorje 

-obiadokolacja 

-od godz. 18:00 - program modlitewny w kościele 

DZIEŃ 3-5 

-codzienny blok modlitewny w kościele (różaniec, Msza św. międzynarodowa,

adoracja Eucharystyczna) 

-wejście na Górę Krzyża (droga krzyżowa) 

-wejście na Górę Objawień. 

- wyjazd do miejscowości Tihalina (figurka Matki Bożej - 

wg widzących najbardziej przypominająca Matkę Bożą) 

-wycieczka  nad Wodospady Kravica 

- wycieczka do Mostaru  

DZIEŃ 6

-Msza  św. 

-śniadanie 

-wyjazd do Polski 

-W drodze powrotnej kąpiel w Adriatyku na Rivierze Makarskiej 

lub pobyt w Splicie (9 godzin odpoczynku) 

DZIEŃ 7

-ok. godz. 18:00 – przyjazd do Warszawy 

Salut Voyages Organizator Turystyki Aktywnej, 03-253 Warszawa, ul. Zbożowa 13, tel. (22) 614 33 02, www.salutvoyages.pl   
Wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystyki nr 910 – NIP: 5262684539 ; Regon: 140719642



CENA OBEJMUJE: 

-transport autokarem Lux z klimatyzacją, wc, barkiem, video 

-opiekę pilota w autokarze jak i na miejscu 

-opiekę duchową kapłana 

- 4 śniadania  i 4 obiadokolacje w Medjugorje

-4 noclegi w pensjonacie klasy turystycznej w centrum Medjugorje 

(pokoje 2 i 3 os. z łazienkami)

- ubezpieczenie NNW, KL i Bagaż 

Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów ich leczenia za granicą 

oraz utraty bagażu. Ubezpieczenie to nie obejmuje zdarzeń zawinionych umyślnie. Przypadki chorób przewlekłych 

radzimy ubezpieczyć dodatkowo we własnym zakresie. 

Ważne informacje::

-Wystarczy tylko dowód osobisty! 

Należy zabrać ze sobą: 

-lekki kocyk i poduszkę (potrzebne tylko w autokarze) 

-suchy prowiant na drogę 

-chusteczki nawilżające 

-małe składane krzesełko 

-okrycie przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne 

-radyjko ze słuchawkami (nabożeństwa są tłumaczone drogą radiową) 

-leki na swoje dolegliwości 

-Euro na wydatki osobiste (sugerowane 100€) 
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