
U MATKI BOŻEJ POKOJU 

BUDAPESZT – LUDBERG – MEDUGORJE – MOSTAR – WODOSPADY KRAVICA – DUBROVNIK – RIWIERA MAKARSKA – VEPRIC – ZAGRZEB - 

MARIJA BISTRICA 

 

Wszystkich chętnych, którzy chcą wspólnie modlić się w niesamowitych miejscach, zobaczyć niecodzienne krajobrazy, 

w których namacalnie można doświadczyć obecności ręki Stwórcy, tych którzy chcą gościć u tronu Matki Bożej Królowej 

Pokoju w Medugorje, u jej stóp zostawić podziękowania, prośby i wszelkie intencje zapraszamy na pielgrzymkę objazdową 

po CHORWACJI, i BOŚNI I HERCEGOWINIE. Odwiedzimy, piękne średniowieczne miasta, zobaczymy niesamowity 

DUBROVNIK, i najwspanialsze widoki na Bałkanach oraz będziemy mieć możliwość przeżycia wielkiej uczty duchowej w 

bardzo szczególnych i znaczących miejscach. 

 

Termin wyjazdu: 20.04-28.04.2020 r. 

Program Pielgrzymki 

 

 

Dzień 1.  

Zbiórka uczestników 3.45.  Przejazd przez Polskę, Czechy na Węgry 

Przyjazd do BUDAPESZTU – panoramiczne zwiedzanie miasta. Wizyta  

na WZGÓRZU ZAMKOWYM, spacer po krużgankach ZAMKU 

KRÓLEWSKIEGO, który przez wiele lat był siedzibą węgierskich królów, 

BASZTY RYBACKA, KOŚCIOŁ  MACIEJA – miejsce ślubów i koronacji 

królewskich. Przejazd na WZGÓRZE GELLERTA – gdzie znajduje się 

Cytadela i skąd roztacza się niesamowity widok na całe miasto. Msza  

Świeta. Następnie krótki spacer po Peszcie – nizinnej części miasta: 

PARLAMENT, BAZYLIKA ŚW. STEFANA. Czas wolny na największym 

deptaku w Budapeszcie – VACI UTCA. Wieczorem NIESPODZIANKA !!!  

dla chętnych.  Przejazd do hotelu w okolicach BUDAPESZTU 

obiadokolacja i nocleg 

 

Dzień 2. 

Śniadanie. Przejazd do LUDBERG przepięknego małego i bardzo 

starego miasteczka słynącego z bardzo ważnego dla Chorwatów 

Sanktuarium Cudu Eucharystycznego. Msza Święta spacer po 

sanktuarium, modlitwa przy relikwiach. Następnie przejazd do 

MEDUGORJE zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

 

Dzień 3.  

Śniadanie. Zwiedzanie MEDUGORJE sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Pokoju, wizyta na Górze Objawień (Podbrdo) różaniec,  

cudowna figura Chrystusa. Uroczysta Polska Msza święta. Następnie 

degustacja niespodzianka. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg. 

 

 

 

 

 

 

Dzień 4. 

Przejazd do MOSTARU miasta z wpływami orientalnymi, specyficzną 

kulturą i atmosferą. Spacer po Starym Mieście, zwiedzanie meczetu,  



domu tureckiego, czas wolny na zakup pamiątek, degustacje bośniackich potraw (np. burek). Powrót do hotelu obiadokolacja, 

czas wolny i nocleg. 

 

Dzień 5. 

Śniadanie. Pobyt w MEDUGORJE. Droga krzyżowa na wzgórze 

KRIZEWAĆ, Msza Świta czas wolny. Po południu przejazd do 

WODOSPADÓW KRAVICA – czas wolny, odpoczynek piękne widoki. 

Powrót do hotelu obiadokolacja, czas wolny i nocleg. 

 

Dzień 6. 

Śniadanie. Przejazd przez granice do Chorwacji do DUBROVNIKA  – 

zwiedzanie najpiękniejszego miasta Chorwacji „Perły Adriatyku” z 

cudowną kamienną starówką, otoczoną najdłuższym systemem 

fortyfikacyjnym w Europie. Spacer po Placa, tętniącej życiem arterii 

Starego Miasta, od Wielkiej Fontanny Onufrego do Placu Luza z 

reprezentacyjnymi budowlami. Wypoczynek nad Morzem 

Adriatyckim. Przejazd do MEDUGORJE, powrót do hotelu, czas wolny, 

obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 7. 

Śniadanie. Przejazd wzdłuż RIWIERY MAKARSKIEJ – słynącej z 

najpiękniejszych widoków w  Chorwacji do sanktuarium VEPRIC  msza święta 

w grocie.  Następnie wizyta w  OMIŚU – przepięknym miasteczku położonym u ujścia rzeki CETINY do MORZA ADIATYCKIEGO. 

Krótki spacer po miasteczku zobaczymy basztę MARIBEL, twierdze FORTICĘ i niesamowity, głęboki KANION RZEKI CETINY. 

Przejazd do  SPLITU największego miasta Dalmacji, zwiedzanie jednej z najlepiej zachowanych rzymskich budowli – Pałacu 

Dioklecjana. Podziwiać będziemy także katedrę, w której był z wizytą Jan Paweł II. Przejazd do hotelu obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 8. 

Śniadanie. Przejazd  ZAGRZEBIA, stolicy Chorwacji, miejsce gdzie Jan Paweł II odprawił msze świętą w nowo utworzonym 

Państwie Chorwackim. Zwiedzanie miasta z o europejskiej architekturze, zupełnie odmiennym od miejscowości na wybrzeżu: 

plac z pomnikiem Bana Jelaćica i fontanną z XVII w., Kaptol - najstarsza część Zagrzebia z katedrą o strzelistych wieżach, 

miejsce czas wolny. Następnie przejazd do Sanktuarium w MARIJI BISTRICY - wspólna dziękczynna msza święta czas wolny. 

Przejazd do hotelu obiadokolacja i nocleg.  

 

Dzień 9. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

 

CENA: 2000 PLN/OS. + 90 EUR/OS. 
(przy 44 osobach pełnopłatnych) 

 

CENA  ZAWIERA: 

- 8 noclegów w hotelach klasy turystycznej standard ***/**** na trasie wycieczki   

2-os. pokoje (możliwość dostawki) z łazienką 

- wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji zgodnie z programem (najczęściej w formie stołu szwedzkiego)  

- opieka doświadczonego pilota   

- przejazd komfortowym autokarem  

- ubezpieczenie KL i NW  

- codzienna msza święta 

 

 

 

                                                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
 


