
Pielgrzymka do Chorwacji i Medjugorie  
 

        

KAHLEMBERG – WYSPA PAG – ZADAR – TROGIR – SPLIT – MEDJUGORIE – WODOSPADY KRAVICA  

MOSTAR – DUBROWNIK  – VEPRIC – WODOSPADY KRKA – MARJA BISTRICA 

                                                                                                              TERMIN: 19.09 – 27.09.2020                                                               

DZIEŃ 1: KAHLEMBERG, PRZEJAZD POLSKA - CHORWACJA 

Spotkanie uczestników pielgrzymki na ustalonym parkingu o określonej godzinie (wcześnie rano, ok. 4.00). 

Pakowanie bagaży. Dalej wyjazd w kierunku granicy polskiej. Przejazd przez Czechy i Austrię, Słowenię do 

Chorwacji. Po drodze zatrzymamy się na Wzgórzu Kahlemberg, z którego Jan III Sobieski dowodził bitwą o 

Wiedeń, z którego roztacza się piękna panorama na stolicę Austrii. Nawiedzimy tamtejszy kościółek z 

pamiątkami po królu, Janie III Sobieskim. Msza Święta. Wieczorem dotrzemy do hotelu na terytorium 

Chorwacji. Zakwaterowanie, obiadokolacja. 

Zabierzów Bocheński – Kahlemberg – 520 km , Kahlemberg - Hotel – 425 km 

DZIEŃ 2: WYSPA PAG, ZADAR  

Śniadanie. Następnie przejazd na Wyspę Pag. Zwiedzanie wyspy. Zobaczymy miasto Pag, gdzie powstają 

najpiękniejsze koronki i sól. Zwiedzanie muzeum koronki i muzeum soli. Na zakończenie wizyta w piwnicy, 

gdzie dojrzewają najlepsze w Chorwacji owcze sery. Degustacja. Po południu udamy się do Zadaru, 

nazywanego chorwackim Rzymem. Podczas zwiedzania miasta zobaczymy kościół św. Donata, katedrę św. 

Anastazji oraz jedyne na świecie morskie organy.  Wieczorem przejazd do hotelu w ok. Zadaru, 

zakwaterowanie, obiadokolacja.  

Hotel – Pag – 256 km ; Pag – Zadar – 50 km 

DZIEŃ 3: TROGIR – SPLIT 

Rano śniadanie, następnie zwiedzimy Trogir zwany „Chorwacką Wenecją”, któremu niepowtarzalny 

charakter nadają gotyckie domy i renesansowe pałace z najbardziej charakterystyczną katedra św. 

Wawrzyńca. Dalej przejedziemy do opodal leżącego Splitu – miasta o bogatej historii z najbardziej znanym 

Pałacem Dioklecjana objętego patronatem UNESCO i będącego jednym z najlepiej zachowanych budowli 

rzymskich. Zobaczymy ratusz z XV wieku oraz katedrę św. Duje. Przejazd na nocleg do Medjugorie, 

zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Zadar – Trogir – 130 km ; Trogir – Split – 30 km ; Split – Medjugorie – 140 km 

 



DZIEŃ 4: MEDJUGORJE  

Śniadanie. Całodzienny pobyt w Medjugorje, miejsca objawień Matki Bożej - Królowej Pokoju, która w 1981 

r. ukazała się sześciorgu dzieciom. Nawiedzimy cudowne miejsce objawień – Górę Podbrdo, kościół Św. 

Jakuba. Msza Św. Udział w nabożeństwach wieczornych. Obiadokolacja, nocleg.  

DZIEŃ 5: MEDJUGORJE, MOSTAR 

Rano, po śniadaniu udamy się do Mostaru. To jedno z najpiękniejszych miast Bośni i Hercegowiny położone 

wśród szczytów Gór Dynarskich. W swoim sercu skrywa piękną starówkę z czasów Osmańskich, której 

głównym zabytkiem jest XVI-wieczny kamienny most ( UNESCO). Spacer wśród wąskich, kamiennych uliczek, 

minaretów oraz kolorowych straganów wypełnionych pamiątkami z czasów tureckiego panowania. Po 

zakończonym zwiedzaniu powrócimy do Medjugorje. Udział w nabożeństwach wieczornych. Obiadokolacja, 

nocleg.  

Medjugorie – Mostar – 25 km 

DZIEŃ 6: DUBROVNIK  

Po śniadaniu wyjedziemy do Dubrownika, zwanego „Perłą Adriatyku”. Miasto zostało uznane za zabytek 

światowego dziedzictwa kulturowego. Zobaczymy klasztor Franciszkanów, Pałac Rektorów, klasztor 

Dominikanów, studnię Onufrio, Bramę Pile oraz baszty, twierdze i wieże zegarowe. Zobaczymy również 

największa atrakcję, mury obronne, którymi można obejść niemal całe miasto. Nawiedzimy również kościół 

dedykowany patronowi miasta – św. Błażejowi. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd do hotelu. 

Obiadokolacja, nocleg.  

Medjugorie – Dubrovnik – 140 km ; Dubrovnik – Neum – 65 km 

Dzień 7: ODPOCZYNEK NAD MORZEM, FISH PICKNIC 

Śniadanie, wypoczynek nad morzem. W porze obiadowej – rejs statkiem po Morzu Adriatyckim połączona z 
obiadem i degustacją ryb, owoców morza oraz lokalnych napoi. Po południu powrót do hotelu, czas wolny, 
obiadokolacja 
i nocleg.  
 

DZIEŃ 8: VEPRICE, WODOSPADY KRKA 

W godzinach wczesno rannych wyjazd do Vepric, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. 

Następnie przejedziemy do Parku Narodowego Krka, – miejsce znane przede wszystkim ze wspaniałych 

wodospadów. Spacer wśród kaskad wodnych, soczystej zieleni i wodospadów oraz rejs po rzece Krka do 

Skradina, nazywanego chorwackim Portofino. Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicy Marija Bistrica. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Neum – Veprice – 115 km; Veprice – Krka – 145 km; Krka – Marija Bistrica – 354 km 

DZIEŃ 9: MARIJA BISTRICA, POLSKA  

Rano śniadanie, po nim zwiedzanie Narodowego Sanktuarium Chorwacji w Marija Bistrica, gdzie co roku na 

modlitwę przybywa ponad 800.000 pielgrzymów z całego świata. Nad miejscowością góruje Kościół 

Najświętszej Marii Panny. Msza Św. Następnie wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do parafii w 

godzinach nocnych.  

Marija Bistrica – Zabierzów Bocheński – 856 km 

 



 

CENA: 2200 zł 

CENA ZAWIERA: 

 PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM - klimatyzacja, barek, video, WC, rozkładane fotele 

 8 noclegów: 5 noclegów w hotelach ***, 3 noclegi w pensjonacie w Medjugorie - pokoje 2,3  
osobowe z łazienkami 

 WYŻYWIENIE: 8 śniadań, 8 obiadokolacji  

 UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA: KL (10 000 EURO) i NNW (7 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka chorób 
przewlekłych. 

 OPIEKA DOŚWIADCZONEGO PILOTA 

 TFG 

 PODATEK VAT 
 

CENA NIE ZAWIERA:  

kosztu przewodników lokalnych, wstępów do zwiedzanych obiektów, TFG, taksy klimatycznej, słuchawek, 

parkingów i innych kosztów związanych z realizacją programu  ok. 135 e ( w tym degustacja na Wyspie Pag 

oraz Fish Picknic ) napoi do obiadokolacji, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń, świadczeń nie 

wymienionych  w ofercie. 

 

B. P. „Orlando Travel zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 

 

 

 

 


