
WYJAZD do MEDZIUGORJE - AUTOKAROWY
PROPOZYCJA

Dzień I
sobota

Zbiórka uczestników w godzinach porannych w wyznaczonym miejscu w Bytowie. Przejazd 
autokarem przez Polskę trasą : Kościerzyna, Skórcz, Warlubie i dalej autostradą A1 na przejście 
graniczne polsko – czeskie, a następnie przez Morawy na przejście graniczne czesko-austriackie 
(ciepły posiłek - obiadokolacja) ,na nocleg w hotelu na południe od Wiednia. Trasa przejazdu 
około 900 km. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

Dzień II
niedziela

Śniadanie. Rozpoczęcie przejazdu do Medziugorje trasą : Graz, Zagrzeb, Szybenik, Split, Omis na
przejście graniczne chorwacko-bośniackie i dalej do Medziugorje. Trasa przejazd w tym dniu to
około 900 km. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu w Medziugorje. Nocleg.

Dzień III
poniedziałek

Poranne wejście na Górę Objawień (Podbrodo) , gdzie po raz pierwszy Matka Boża się objawiła.
Wspólna modlitwa. Powrót do hotelu – śniadanie. Przejazd do Kravicy - miejscowości słynącej z
przepięknych wodospadów. Odpoczynek na łonie natury. Powrót do hotelu w Medziugorje. Czas
na indywidualną modlitwę. Obiadokolacja.  Możliwość udziału w wieczornych uroczystościach
religijnych. Nocleg.

Dzień IV
wtorek

Śniadanie. Przejazd nad Morze Adriatyckie do turystycznej miejscowości Gradac (Chorwacja).
Udział w rejsie na wyspę Havr (Chorwacja) do rybackiej wioski Sućuraj. Wizyta w miejscowym
kościele. Następnie odpoczynek : plażowanie i kąpiel na wyspie. W rejsie powrotnym do portu w
Gradacu  obiad  na  statek  (fish-picnic).  Przejazd  do  Medziugorje.  Obiadokolacja.  Możliwość
udziału w wieczornych uroczystościach religijnych. Nocleg.

Dzień V
środa

Dla chętnych piesza wyprawa na Drogę Krzyżową na górze Kriżevac.  Powrót do hotelu. Czas
przeznaczony  na  indywidualną  modlitwę.  Obiadokolacja.  Możliwość  udziału  w  wieczornych
uroczystościach religijnych. Nocleg.

Dzień VI
Czwartek

Wczesne śniadanie.  Wykwaterowanie  z  hotelu.  Przejazd przez  Bośnię,  Chorwację,  Austrię  w
okolice Wiednia (północ stolicy Austrii) do hotelu. Obiadokolacja na trasie przejazdu. Tego dnia
do pokonania około 900 km. Nocleg.

Dzień VII Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do Bytowa trasą identyczną jak  do Wiednia. Przejazd tego
dnia około 900 km.

CENA: 1760,00 zł od osoby

ŚWIADCZENIA:

 przejazd autokarem turystycznym zgodnie z programem pielgrzymki,
 6 noclegów
 6 śniadań
 6 obiadokolacji,
 opieka pilota na trasie pielgrzymki,
 ubezpieczenie kosztów leczenia w Signal Iduna
 kreatorka w ustalone dni w Sanktuarium.

                    
CENA NIE ZAWIERA:

 biletów wstępów do zwiedzanych obiektów,
 biletów komunikacji miejskiej,
 indywidualnego nagłośnienia,
 obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny
 napojów do obiadokolacji,
 zmieniających się zabiegów  i procedur obostrzeń związanych z obwiązującą pandemią

UWAGI:

 zastrzega się możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów,
 organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego,
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