
Chorwacja (8dni) 
28.05. – 04.06.2011

1 dzień: Warszawa - Czechy
Zbiórka uczestników w Warszawie na ul.  Świętojerskiej  (koło ambasady chińskiej).  Wyjazd o godz.  07:30.  
Przejazd na obiadokolację i nocleg do Czech.

2 dzień: Czechy - Medjugorie
Śniadanie, po którym przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwację do Medjugorie. W czasie podróży 
przerwy co ok. 3 – 4 godz. W tym dniu nie ma obiadokolacji. Planowany przyjazd do Medjugorie w późnych 
godzinach wieczornych.

3 - 4 dzień: Medjugorie
Pobyt  w Medjugorie.  Śniadanie.  Przewiduje  się  codzienny udział  w modlitwie  różańcowej  i  Mszy Świętej; 
Droga Krzyżowa na Górę Kriżewac; Procesja różańcowa na Górę Objawień w Podbrdo. Spotkanie z jedną z 
osób widzących – jeżeli będą w Medjugorie. Każdego dnia śniadania i obiadokolacje. 

5 dzień: Medjugorie – Dubrownik 
Śniadanie,  po  którym  przejazd  do  Dubrownika  –  „Perły  Adriatyku”  –  malowniczo  położnego  miasta,  o 
wspaniałym klimacie, pełnego zabytków i niezwykłych uliczek. Obiadokolacja i nocleg w Chorwacji. 

6 dzień: Split - Plitwice
Wczesne  (godz.  5.00)  śniadanie,  po  którym  wyjazd  w  drogę  powrotną.  W  Splicie  –  zwiedzanie  miasta 
portowego,  w  którym  doskonale  zachował  się  Pałac  Dioklecjana.  Przejazd  do  Plitwic  –  zwiedzanie 
Chorwackiego  Parku  Narodowego  (16  jezior  połączonych  92  wodospadami).  Obiadokolacja  i  nocleg  w 
Chorwacji.

7 dzień: Maria Bistica - Loudbreg
Śniadanie, przejazd do Narodowego Sanktuarium Chorwacji Maria Bistrica, a następnie postój w Sanktuarium 
Cudu Eucharystycznego w  Loudberg. Przejazd do Czech na obiadokolację i nocleg.

8 dzień: Czechy – Warszawa
Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży w Polsce pożegnalny obiad. Zakończenie  
pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.

PROGRAM RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

cena: 1590 PLN

Cena  zawiera: przejazd  autokarem  (WC,  AC,  cafebar);  zakwaterowanie:  7  noclegów  w  hotelach  lub 
pensjonatach  (pokoje 2,3 osobowe);  wyżywienie:  7  śniadań,  6 obiadokolacji;  opiekę  pilota;  opiekę  księdza; 
ubezpieczenie NNW i KL; podatek Vat.

Cena  nie  zawiera:  biletów  wstępu  –  około  45Euro;  napojów  do  obiadokolacji;  dodatkowych  posiłków; 
dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji; dopłaty do pokoju jednoosobowego; wydatków osobistych.

Franciszkańskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe
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