Program pielgrzymki Chorwacja – Bośnia i Hercegowina – 8 dni
5 – 12.06.2016
Dzień 1 pon. 05.06.2017 Godz. 03.30 wyjazd do Sanktuarium Maryjnego Marija Bistrica – najważniejszego sanktuarium

maryjnego w Chorwacji – nawiedzenie, czas na modlitwę. Następnie przejazd do Zagrzebia. Zagrzeb to miasto o dwóch
obliczach: współczesnej metropolii oraz zabytkowej starówki. Spacer po mieście. Po zakończeniu zwiedzania
zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 2 06.06.2017
wt.Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Parku Narodowego Jezior Plitwickich, wpisanego na Listę Światowego

Dziedzictwa UNESCO. Park ten jest jedną z największych atrakcji turystycznych Chorwacji, słynącą z szesnastu
pięknych, niedużych jezior połączonych aż 92 wodospadami (zwiedzanie ok. 3h). Przejazd do Zadaru – zwiedzanie
miasta w czasie którego zobaczymy urocze uliczki starego miasta oraz niezwykłe wodne organy. Zakwaterowanie w
pensjonacie/hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 3
07.06.2017 śr.Po śniadaniu przejazd do Vepric – nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Przejazd do Trogiru –

krótkie zwiedzanie. Następnie przejazd do Splitu największego miasta Dalmacji którego zabudowa odzwierciedla
burzliwe dzieje regionu - krzyżują się tu wpływy weneckie, węgierskie i austriackie. Największą atrakcją Splitu jest Pałac
Dioklecjana- jedna z największych, najpiękniejszych i najlepiej zachowanych budowli z czasów imperium rzymskiego,
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Medjugorie zakwaterowanie w pensjonacie kolacja i
nocleg.Dzień 4 08.06.2017 czw.Po śniadaniu pobyt w Medjugorie. Droga Krzyżowa. Po południu przejazd do Parku
Narodowego Slap Kravica słynnącego z kompleksu wodospadów o nazwie Kravica. Ich łączna szerokość wynosi około
100 metrów. Najwyższy z wodospadów osiąga wysokość 25 metrów. Powrót do Medjugorie, kolacja i nocleg. Dzień 5
09.06.2017 pt.Po śniadaniu całodzienny pobyt w Medjugorie. Wieczorem kolacja i nocleg.
Dzień 6
10.06.2017 sob. Po wczesnym śniadaniu przejazd do Dubrownika zwanego „Perłą Adriatyku”. W Dubrowniku zobaczymy

jedną z najpiękniejszych kamiennych starówek w Europie, otoczoną najdłuższym systemem fortyfikacyjnym w Europie
oraz inne zabytkowe miejsca Starego Dubrownika. Następnie czas na plażowanie nad morzem – ok 2-3 h. Powrót do
Medjugorie kolacja i nocleg.
Dzień 7 11.06.2017 nd.Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Mostaru. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta:

kamienny Stary Most (wpisany na listę UNESCO), meczet Koski Mehmed-Paszy, dom turecki. Następnie przejazd do
Sarajewa - stolicy dzisiejszej B i H założonej w XV w. przez Turków. Spacer po urokliwej mieście. Przejazd na kolację i
nocleg tranzytowy na Węgrzech.
Dzień 8 12.06.2017 pn.Po śniadaniu przejazd do Budapesztu, zwiedzanie stolicy Węgier w czasie którego zobaczymy m. in

Plac Bohaterów oraz Bazylikę Św. Stefana. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Postój na ciepły posiłek i degustację win
węgierskich w okolicy Tokaju. Zakończenie pielgrzymki w godzinach nocnych. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena pielgrzymki: 620 zł + 260 Euro/os dla min. 40 osób płatnych
Cena obejmuje:
Transport autokarem z pełnym wyposażeniem (toaleta, barek, klimatyzacja, dvd)
Opiekę pilota – przewodnika oraz przewodników miejscowych,
Ubezpieczenie NNW i KL

Noclegi w hotelach **/*** oraz pensjonatach- pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
Wyżywienie : 7 śniadań i 7 obiadokolacji, zestaw słuchawkowy na całą trasę, opłaty drogowe, parkingowe, turystyczny
fundusz gwarancyjny, ciepły posiłek w drodze powrotnej z degustacją wina, Podatek VAT

Cena nie obejmuje kosztu ewentualnych biletów wstępu Katedra Split, mury obronne w Dubrowniku, Plitwickie
Jeziora, wodospady Kravica, Bazylika Św. Stefana - ok. 50 Euro
Ubezpieczenie z tytułu chorób przewlekłych /ewentualna dopłata 15 zł/dzień
Uwaga: W przypadku znacznej zmiany cen walut, ceny paliwa w kraju i za granicą oraz innych znacznych podwyżek nie przewidzianych w chwili
sporządzania kalkulacji, biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny pielgrzymki.

