PARAFIA NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
W SANDOMIERZU

ZAPRASZA
NA
PIELGRZYMKĘ
DO CHORWACJI I MEDUGORJE
MARIJA BISTRICA - MEDJUGORJE - SARAJEWO - MOSTAR - POCITELJ DUBROVNIK - VEPRIĆ - SPLlT – BUDAPESZT

TERMIN: 17 - 24.09.2018
CENA: 1270pln
Zapisy: w kancelarii parafialnej
ul. Staromiejska 11
lub telefonicznie 604 530 170

Cena zawiera:- transport klimatyzowanym autokarem - DVD, barek; 2 noclegi w
hotelu tranzytowym na Węgrzech - pokoje z łazienkami; 5 noclegów w
pensjonacie w Medugorje - pokoje z łazienkami; 7 śniadań i obiadokolacji,
obiad w drodze powrotnej; opiekę licencjonowanego pilota; ubezpieczenie KL i
NNW TuiR ERV,
UWAGA: Dodatkowo 100 euro płatne na pokrycie opłat klimatycznych,
opłaty parkingowe, drogowe, autostradowe, wjazdy do miast, przewodników
lokalnych itp.

PLAN PIELGRZYMKI
1. DZIEŃ 17.09. Poniedziałek: Wyjazd we wczesnych godzinach
porannych, przejazd przez Słowację do hotelu na Węgry, obiadokolacja i
nocleg.
2. DZIEŃ 18. 09. Wtorek: Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do
MARII BISTRICY. Msza Święta w SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
ŚNIEŻNEJ i wyjazd w dalszą drogę do MEDUGORJE. Zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
3. DZIEŃ 19.09. Środa: Spacer po MEDUGORJE, zapoznanie z
Sanktuarium - kościół parafialny, figura św. Leopolda Bogdana Mandicia
patrona spowiedników, miejsce modlitwy przy figurze Zmartwychwstałego
Zbawiciela. Następnie przejazd na miejsce objawień - PODBRDO, wejście na
górę. Po południu czas wolny do dyspozycji pielgrzymów, wieczorem Msza
Święta, obiadokolacja i nocleg.
4. DZIEŃ 20.09. Czwartek: Śniadanie, Droga Krzyżowa na górze Kriżevac,
powrót do hotelu, krótka przerwa i wyjazd do SARAJEWA. Zwiedzanie miasta z
przewodnikiem, czas wolny, powrót do Medugorje, obiadokolacja i nocleg.
5. DZIEŃ 21.09. Piątek: Śniadanie i wyjazd do DUBROVNIKA - pobyt w
najpiękniejszym mieście na Adriatykiem. Zwiedzanie rozpoczniemy Mszą
Świętą a następnie zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem - Stradun,
Katedra, Stary Port, Studnia Onufrego, czas wolny. Powrót do Medugorje w
godzinach wieczornych, obiadokolacja i nocleg.
6. DZIEŃ 22. 09. Sobota: Śniadanie i wyjazd do MOSTARU, Msza Święta w
klasztorze

franciszkańskim,

następnie

zwiedzanie

starego

miasta

z

przewodnikiem, Stary Most, Kujundziluk - ulica rzemieślników, czas wolny na
zakupy i samodzielne zwiedzanie. W drodze powrotnej POCITELJ,
amfiteatralnie

położone

muzułmańskie

miasteczko

z

meczetem

oraz

charakterystycznymi budynkami architektury muzułmańskiej - medresą,
hamamem i karawanserajem. Po południu pobyt w Medugorje, czas wolny na
zakup pamiątek i udział w nabożeństwach wieczornych.
7. DZIEŃ 23.09. Niedziela: Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu,
przejazd na Makarską Rivierę. Mszaświęta w Sanktuarium VEPRIĆ(chorwackie
Lourdes), przejazd do SPLlTU, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, chwila
czasu wolnego i dalsza droga na Węgry. Przyjazd do hotelu w godzinach
wieczornych, obiadokolacja i nocleg.
8. DZIEŃ 24.09. Poniedziałek: - Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd na
krótkie zwiedzanie BUDAPESZTU z przewodnikiem. Następnie wyjazd w
drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Węgry i Słowację, po przekroczeniu
granicy obiad. Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

