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MARIJA BISTRICA – MEDJUGORJE – DUBROWNIK – BUDVA – KOTOR – CETINJE – SZKODER – KRUJE – 

DURRES – TIRANA – OHRYDA – SKOPJE – MONASTYR ZICA – BELGRAD 

termin:  27.06 – 08.07.2020 
 
Dzień 1: Wyjazd z Polski, MARIJA BISTRICA 
O wczesnej godzinie porannej spotkamy się na Mszy Świętej rozpoczynającej pielgrzymkę w Parafii w Sieprawiu. Po niej 
podstawienie autokaru, pakowanie bagaży. Następnie wyjedziemy w kierunku granicy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Po 
południu przyjazd do MarijaBistrica, gdzie co roku na modlitwę przybywa ponad 800.000 pielgrzymów z całego świata. 
Nad miejscowością góruje Kościół Najświętszej Marii Panny. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w MarijaBistrica, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 2: MEDJUGORJE 
W godzinach rannych śniadanie, następnie przejazd do Bośni i Hercegowiny – nawiedzenie sanktuarium w Medjugorje, 
miejsca objawień Matki Bożej - Królowej Pokoju, która w 1981 roku ukazała się sześciorgu dzieciom. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 3: MEDJUGORJE 
Śniadanie, wejście na Górę Objawień. Msza w języku polskim o godz. 13.00. Czas wolny na indywidualną modlitwę. 
Wieczorem obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 4: DUBROWNIK 
Po śniadaniu wyjedziemy do Dubrownika, zwanego „Perłą Adriatyku”. Miasto zostało uznane za zabytek światowego 
dziedzictwa kulturowego. Zobaczymy klasztor Franciszkanów, Pałac Rektorów, studnię Onufrio, Bramę Pile. Zobaczymy 
również największa atrakcję, mury obronne, którymi można obejść niemal całe miasto.Przejazd do Montenegro 
(Czarnogóra), obiadokolacja, nocleg na riwierze adriatyckiej. 
 
Dzień 5: BUDVA, KOTOR, SVETY STEFAN 
Rano śniadanie.Zwiedzanie BUDVY, zwanej „Małym Dubrownikiem”, pełnej życia stolicy turystycznej czarnogórskiej 
riwiery gdzie starożytność miesza się ze średniowieczem, morze z potężnymi górami dostojna przeszłość z gwarem 
modnych plaż, a wszystko otulone soczystą śródziemnomorską zielenią i kwiatami. Przejazd do Boki Kotorskiej, jedynego 
fiordu w południowej Europie. Spacer malowniczymi uliczkami KOTORU, średniowiecznego miasta kupców i żeglarzy, 
wpisanemu przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Krótki postój na wybrzeżu z możliwością zobaczenia 
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SVETI STEFAN, dawnego średniowiecznego miasteczka cudownie położonego na maleńkiej, malowniczej wysepce 
połączonej wąskim piaszczystym przesmykiem ze stałym lądem. Nocleg na riwierze adriatyckiej.  
 
Dzień 6: CETINJE 
W godzinach rannych śniadanie. Zwiedzanie CETINJE, dawnej stolicy Królestwa Montenegro, prawdziwej perełki 
błyszczącej świetnością znajdujących się tam ortodoksyjnych monastyrów (w jednym z nich czczona jest relikwia ręki św. 
Jana Chrzciciela, będąca niegdyś własnością zakonu rycerskiego joannitów) oraz dawnych siedzib zagranicznych poselstw 
za czasów monarchii. Powrót na wybrzeże, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja. Nocleg na riwierze adriatyckiej. 
 
Dzień 7: SZKODER, KRUJE, DURRES 
Rano śniadanie, następnie przejazd do Albanii. Zwiedzanie niezwykłego miasta SZKODER, które w trakcie 
pielgrzymowania po albańskiej ziemi odwiedził św. Jan Paweł II, następnie wizyta w KRUJE, miasteczka słynącego z 
orientalnego targu. Przejazd na nocleg w ok. DURRES, dawnego, starożytnego portu Durrachium gdzie zaczynała się 
słynna droga OdosEgnatia prowadząca w kierunku Bizancjum. Wieczorem zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 8: TIRANA 
Spacer po TIRANIE, stolicy tego pełnego kontrastów, biedy i luksusu, tajemniczego wciąż dla wielu kraju: Plac 
Skanderbega, narodowego bohatera Albanii, meczet Ethnem Beja, Pałac Prezydencki, Piramida – mauzoleum 
komunistycznego dyktatora E. Hodży. Następnie przejazd malowniczą trasą do Macedonii. Nocleg, obiadokolacja w ok. 
Ohrydy.  
 
Dzień 9: OHRYDA 
Po śniadaniu zwiedzanie OHRYDY oraz bizantyjskich monastyrów malowniczo usytuowanych wokół Jeziora Ohrydzkiego. 
Rejs stateczkiem po błękitnych wodach jeziora z możliwością podziwiania zarówno bogactwa piękna natury jak i 
niezwykłych przykładów dziedzictwa kultury i pobożności tutejszej ludności. Wieczorem powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 10: SKOPJE 
Po wczesnym śniadaniu przejazd do stolicy Macedonii – SKOPJE. Wizyta w sanktuarium Św. Matki Teresy z Kalkuty. 
Następnie przejazd do Serbii do hotelu w ok. Paracina. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 11: MONASTYR ZICA, BELGRAD 
Rano śniadanie, następnie udamy się na zwiedzanie MONASTYRU ZIĆA z XIII wieku, pierwszej siedziby zwierzchników 
cerkwi prawosławnej po uzyskaniu niezależności (autokefalii) przez Serbię. Dalej przejazd do stolicy Serbii – BELGRADU. 
Wizyta w soborze św. Sawy, patrona Serbii. Nocleg w hotelu na terenie Vojvidiny. Obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 12: Powrót do Polski  
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Węgry. Powrót do Polski w późnych godzinach nocnych. 
Zakończenie pielgrzymki. 
 

cena: 2990 zł / os  
kalkulacja cenowa dla grupy 46 osób 

 
CENA ZAWIERA: 
 PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM (klimatyzacja, rozkładane fotele, barek – płatny we własnym zakresie, wc, dvd); 
 11 NOCLEGÓW W HOTELACH 3* (pokoje 2- osobowe z łazienkami); pokoje 3 – os do potwierdzenia 
 WYŻYWIENIE 2 RAZY DZIENNIE (11 śniadań, 11 obiadokolacji); 
 UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA: NNW (7 000 PLN) + KL (10 000 EUR); choroby przewlekłe; 
 OPIEKĘ DOŚWIADCZONEGO PILOTA; 
 PROGRAM W CZASIE PIELGRZYMKI; 
 REZERWACJĘ CODZIENNEJ MSZY ŚW.; 
 PODATEK VAT. 
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CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, rejsów, wjazdów do miast, taks 
klimatycznych, kosztów związanych z realizacją programu, słuchawek, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 
łącznie ok. 140eur/osobę – płatne u pilota w autokarze – przy mniejszej grupie, ok. 35 osób, kwita ta wzrasta proporcjonalnie); 
napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego (ok. 160 eur); świadczeń niewymienionych w ofercie; dodatkowego 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. 
 

 
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH ZABYTKÓW. 

PROSIMY O ZABRANIE WAŻNEGO PASZPORTU lub DOWODU OSOBISTEGO  !!! 
 

Warunki płatności: 30 % ceny w dniu zapisu, dopłata do całości na miesiąc przed pielgrzymką. 
 

 
 


