
PIELGRZYMKA DO MEDZIUGORJE
06 – 13 PAŻDZIERNIK 2021

PARAFIA CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO W GDYNI REDŁOWIE

OPIEKA DUCHOWA KS. PROBOSZCZ WIESŁAW PHILIPP

dzień I
06.10.2021
środa

Spotkanie na lotnisku w Gdańsku Rębiechowie o godz. 03:35. Odprawa biletowo -bagażowa.. 
Wylot do Warszawy o godz. 05:35. Lądowanie w Warszawie o godz. 6:35. Wylot do Splitu o 
godz. 14:05. Przylot na lotnisko w Splicie – Chorwacja o godz. 16:05. Przepakowanie do 
autokaru. Transfer do Medziugorje  (Bośnia i Hercegowina) trasą : Zagvozd, Kozica, Vrgorac. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Wizyta w kościele parafialnym św. Jakuba i 
nawiedzenie Sanktuarium Królowej Pokoju . Nocleg w hotelu.

dzień II
07.10.2021
czwartek

Poranne wejście na Górę Objawień (Podbrodo) , gdzie po raz pierwszy Matka Boża się objawiła.
Wspólna modlitwa. Powrót do hotelu – śniadanie. Przejazd do Kravicy  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 III
08.10.2021
piątek

Śniadanie. Wizyta w ośrodku Cenacolo w Medziugorje. Powrót do hotelu. Czas na indywidualne
modlitewne  skupienie.  W  godzinach  popołudniowych  wyjazd  na  zwiedzanie  Mostaru  –
zapoznanie z historią miasta i wizyta w Katedrze NMP Matki Kościoła. Przejazd do Medziugorje.
Obiadokolacja. Możliwość udziału w wieczornych uroczystościach religijnych. Nocleg.

dzień IV
09.10.2021
sobota

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

dzień V
10.10.2021
niedziela

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  do  Dubrownika  perły  architektury  Dalmacji.  Spotkanie  z
miejscowym przewodnikiem. Wizyta w centrum historycznym miasta i Katedrze. Czas wolny w
centrum Dubrownika. Powrót do Medziugorje. Obiadokolacja. Możliwość udziału w wieczornych
uroczystościach religijnych. Nocleg.

Dzień VI
11.10.2021
poniedziałek

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

dzień VII
12.10.2021
wtorek

Śniadanie. Dzień na modlitwę, indywidualne przemyślenia, podsumowanie pobytu i pożegnanie
z  Medziugorje.  Obiadokolacja.  Możliwość  udziału  w  wieczornych  uroczystościach  religijnych.
Nocleg.

dzień VIII
13.10.2021
środa

Śniadanie. Wyjazd z Medziugorje. Wykwaterowanie z Hotelu. Przejazd do Splitu w Chorwacji.
Wizyta na starym mieście, którego atrakcją główną  jest Katedra śv. Dujma i Pałac Dioklecjana
(rezydencja rzymskiego cesarza Dioklecjana po jego abdykacji). Przejazd na lotnisko w Splicie.
Odprawa biletowo-bagażowa i wylot do Warszawy o godz. 16:55. Wylot z Warszawy do Gdańska
o godz. 22:45. Zakończenie pielgrzymki na lotnisku w Gdańsku o godz. 23:45.

CENA: 1430 zł od osoby + bilet lotniczy polskimi liniami LOT



ŚWIADCZENIA:

 Przeloty samolotowe na trasie Gdańsk - Warszawa– Split- Warszawa - Gdańsk
 przejazd autokarem turystycznym zgodnie z programem pielgrzymki,
 7 noclegów
 7 obiadokolacji,
 7 śniadań
 opieka pilota na trasie pielgrzymki,
 przewodnicy miejscowi zgodnie z programem,
 ubezpieczenie kosztów leczenia w Signal Iduna,

                    
CENA NIE ZAWIERA:

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

UWAGI:

 każdego dnia Msza św. zgodnie z ustaleniami z Opiekunem Duchowym,
 zastrzega się możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów,
 organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego,


	ŚWIADCZENIA:
	CENA NIE ZAWIERA:
	UWAGI:

