PIELGRZYMKA LOTNICZA
DO MEDJUGORIE (5 DNI)
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Dzień 1
Zbiórka na lotnisku w Poznaniu o godz. 5:00, odprawy i przelot do Chorwacji. Lądowanie, odprawy chorwackie i przejazd
d o Zadaru. Zwiedzanie: katedra św. Anastazji, kościół św. Donata, dawne forum rzymskie, organy morskie, miejsce
‘powitania słońca’. Później przejazd do Splitu: najwęższa ulica świata, pałac Dioklecjana z lochami, Złote Bramy Miejskie,
świątynia Jupitera, katedra. W ciągu dnia Msza św.
Wieczorem przejazd do Medjugorie, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Dni 2 i 3
Pobyt w Medjugorie: codziennie śniadanie; wejście na Górę Objawień (Podbrdo), kościół św. Jakuba, droga krzyżowa na
wzgórzu Kriżewac, w miarę dostępności: spotkania w jednej ze wspólnot obecnych w Medjugorie.
Dodatkowo: wycieczka do Mostaru - słynny Most Turecki odbudowany po ostatniej wojnie, ostrzelany kościół
Franciszkański, Muzeum Wojny oraz bazar w stylu orientalnym.
Każdego dnia Msza św. oraz kolacja.
Dzień 4
Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Dubrownika, perły Dalmacji (południowej Chorwacji), zwiedzanie: mury miejskie,
Brama Pile, kościół Franciszkański, kolumna Orlando, katedra, Pałac Sponza, Pałac Rektorów, spacer ulicą Stradun;
dodatkowo w czasie wolnym możliwość rejsu na wyspę Lokrum lub spacer po murach lub wejście/wjazd na górę Srdj –
panorama starego Dubrownika. W ciągu dnia Msza św.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 5
Śniadanie, czas na pożegnanie z Medjugorie, przejazd na lotnisko, odprawy chorwackie i powrót do Polski. Lądowanie w
Poznaniu o godz. 17:55. Zakończenie pielgrzymki do Medjugorie i do Chorwacji.
Cena pielgrzymki do Chorwacji i Medjugorie zawiera:
przelot Poznań - Zadar - Poznań z bagażem podręcznym: 40x20x25 cm,
4 noclegi w hotelu ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,
4 śniadania i 4 kolacje,
przejazdy w Bośni i Chorwacji klimatyzowanym autobusem lub busem (zależnie od liczebności grupy),
opiekę duchową i Msze św.,
opiekę pilota wycieczek,
ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 20 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 1 000 zł).
Cena nie zawiera:
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ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (330 zł),
obowiązkowej dopłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł,
ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (20 kg - 390 zł), możliwość dodania bagażu tylko w momencie
rezerwacji pielgrzymki do Chorwacji,
ewentualnej dopłaty do dodatkowego, dużego bagażu podręcznego (55x40x20 cm, max. 10 kg - 125 zł), możliwość
dodania bagażu tylko w momencie rezerwacji pielgrzymki do Medjugorie,
dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce do Chorwacji, które musi być
wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel oraz dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów chorób
przewlekłych,
dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (110 zł / os. za lot w dwie strony),
lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, opłat
wjazdowych do miast, słuchawek systemu Tour Audio Guide - koszt 70 Euro (płatne pilotowi),
napojów do kolacji.

Uwagi:
Aby uczestniczyć w wycieczce do Chorwacji i Bośni wystarczy zarówno dowód osobisty, jak i paszport, Dokument
musi być ważny 3 miesiące od deklarowanej daty wyjazdu z Bośni.
z racji letniego terminu wycieczki do Chorwacji sugerujemy zabrać z sobą krem z wysokim ltrem oraz nakrycie
głowy,
miejsca, w których nasza wycieczka je posiłki (tak w Chorwacji, jak i Bośni) serwują kuchnię europejsko - bałkańską,
podstawową walutą podczas pielgrzymki do Chorwacji i Medjugoria są: w Chorwacji kuny (łatwo dostępne w
polskich kantorach) a w Bośni marki wymienialne, w Polsce niedostępne, ale łatwo można je wymienić z np. Euro w
lokalnych kantorach. Wiele sklepów czy restauracji w Bośni przyjmuje również Euro, a na południu kraju - również
chorwackie kuny.
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