DALMATYŃSKA DROGA DO MARYI
AUTOKAROWA PIELGRZYMKA DO CHORWACJI, BOŚNI I HERCEGOWINY – 9 DNI

WYSPA PAG – ZADAR – SPLIT – TROGIR – MEDJUGORIE – MOSTAR – DUBROWNIK – VEPRICE –
– PARK NARODOWY KRKA – MARIJA BISTRICA
| TERMIN: 21.05 – 29.05.2022
| CENA:
2400 PLN/os.

| PROGRAM:

Dzień 1: WYJAZD Z POLSKI
O ustalonej godzinie spotykamy się na wyznaczonym parkingu, pakowanie bagażów. Następnie wyruszymy w kierunku
granicy. Całodzienny przejazd w kierunku Chorwacji. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2: WYSPA PAG – ZADAR
Rano śniadanie, po którym wyruszymy w kierunku Wyspy Pag. Podczas zwiedzania wyspy zobaczymy miasto Pag, gdzie
powstają najpiękniejsze koronki i sól. Zwiedzimy muzeum koronki i muzeum soli. Na zakończenie wizyta w piwnicy, gdzie
dojrzewają najlepsze w Chorwacji owcze sery. Degustacja. Dalej przejedziemy do Zadaru nazywanego chorwackim
Rzymem. Podczas spaceru po mieście zobaczymy kościół św. Donata, katedrę św. Anastazji oraz jedyne na świecie morskie
organy. Po zakończonym zwiedzaniu przejedziemy do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: TROGIR – SPLIT
W godzinach rannych śniadanie. Po nim udamy się do Trogiru, zwanego „Chorwacką Wenecją”, któremu niepowtarzalny
charakter nadają gotyckie domy i renesansowe pałace pochodzące z czasów, kiedy Trogir był pod panowaniem Republiki
Weneckiej z najbardziej charakterystyczną Katedrą św. Wawrzyńca. Dalej przejedziemy do Splitu – miasta leżącego
w otoczonej wzgórzami malowniczej zatoce. To drugie, co do wielkości miasto Chorwacji i równocześnie stolica Dalmacji,
ważny ośrodek administracyjny, gospodarczy i komunikacyjny. Split słynie z kaprysu rzymskiego cesarza Dioklecjana, który
u wybrzeży Adriatyku postanowił wybudować monumentalny pałac, który przetrwał do dziś. Zobaczymy ratusz z XV wieku
oraz katedrę. Czas wolny na imponującej splickiej promenadzie. Po zakończonym zwiedzaniu przejedziemy do Bośni
i Hercegowiny. Wieczorem zakwaterowanie w Medjugorie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4: MEDJUGORIE
Rano, po śniadaniu zwiedzanie Medjugorie, miejsca objawień Matki Bożej – Królowej Pokoju, która ukazała się sześciorgu
dzieciom. Pierwsze objawienie miało mieć miejsce 24 czerwca we wsi Bijakovići, na wzgórzu Crnica należącym do para i
Medjugorie, w części tego wzgórza zwanej Podbrdo. Ukazująca się dzieciom Pani – Gospa, miała przedstawić się im jako
Błogosławiona Dziewica Maryja. Podczas pobytu w Medjugorie nawiedzimy cudowne miejsce objawień – Górę Podbrdo
oraz kościół św. Jakuba. Po południu spotkanie ze Wspólnotą Cenacolo. Wspólnota ta powstała we Włoszech i założyła ją
siostra Elvira Petrozzi. Pomaga osobom zagubionym w życiu, mającym problemy z nałogami. Wieczorem udział
w nabożeństwach przewidzianych na ten dzień. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5: MOSTAR
Po śniadaniu udamy się do Mostaru. To jedno z najpiękniejszych miast Bośni i Hercegowiny położone wśród szczytów Gór
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Dynarskich. W swoim sercu skrywa piękną starówkę z czasów Osmańskich, której głównym zabytkiem jest XVI wieczny
kamienny most (Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Przejdziemy spacerem wśród wąskich, kamiennych uliczek,
minaretów oraz kolorowych straganów wypełnionych pamiątkami z czasów tureckiego panowania. Po zakończonym
zwiedzaniu powrócimy do Medjugorie. Udział w nabożeństwach wieczornych. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6: DUBROWNIK
Po śniadaniu wyjedziemy do Dubrownika, zwanego „Perłą Adriatyku”. Miasto zostało uznane za zabytek światowego
dziedzictwa kulturowego. Podziwiać będziemy klasztor Franciszkanów, Pałac Rektorów, klasztor Dominikanów, słynną
studnię Onufrio, Bramę Pile, ulicę Stradun oraz baszty, twierdze i wieże zegarowe. Zobaczymy również największa atrakcję,
mury obronne, którymi można obejść niemal całe miasto ( wejście we własnym zakresie ). Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7: ODPOCZYNEK
Śniadanie. Dzień poświęcony na plażowanie i wypoczynek. W porze obiadowej – rejs statkiem po Morzu Adriatyckim
połączony z obiadem i degustacją ryb, owoców morza oraz lokalnych napoi. Po południu powrót do hotelu, czas wolny,
obiadokolacja i nocleg.
Dzień 8: VEPRICE – PARK NARODOWY KRKA
We wczesnych godzinach rannych (możliwy suchy prowiant w zamian za śniadanie) wyjedziemy w kierunku Vepric, gdzie
znajduje się Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Założono je w roku 1908 za sprawą biskupa Splitu i Makarski, Juraja Carića,
którego ostatnim życzeniem było, aby go tu pochować. Sanktuarium znane jest także pod nazwą sanktuarium Matki Bożej z
Lourdes, ponieważ jaskinia oraz rosnąca tu roślinność przypominają te z Lourdes. Powstało jako votum dziękczynne za
narodową pielgrzymkę Chorwatów w 50-tą rocznice objawień w Lourdes. Następnie przejedziemy do Parku Narodowego
Krka – miejsca znanego przede wszystkim ze wspaniałych wodospadów. Wieczorem przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 9: MARIJA BISTRICA – POWRÓT DO POLSKI
Rano śniadanie, po nim wykwaterowanie z hotelu. Na koniec naszego pielgrzymowania nawiedzimy Narodowe
Sanktuarium Chorwacji w Marija Bistrica. Sanktuarium położone jest około 30 km na północ od stolicy państwa, Zagrzebia.
Dla Chorwatów jest ono tym, czym Jasna Góra dla narodu polskiego. W tym miejscu od zawsze broniło się wolności,
godności człowieka i jego praw. Co roku na modlitwę przybywa tutaj ponad 800 tysięcy pielgrzymów z całego świata. Nad
miejscowością góruje Kościół Najświętszej Marii Panny. Po zakończonym zwiedzaniu wyruszymy w drogę powrotną do
kraju. Powrót do Polski w bardzo późnych godzinach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.
| CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem: klimatyzacja, barek (płatny we własnym zakresie), DVD, WC, rozkładane fotele
• 8 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2 - osobowe z łazienkami)
• wyżywienie 2 x dziennie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji
• ubezpieczenie Signal Iduna: KL (20 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka chorób
przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami
• opiekę doświadczonego pilota
• przedstawiony program zwiedzania
• podatek VAT
| CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych i innych opłat związanych z realizacją programu,
słuchawek podczas zwiedzania, obligatoryjnych napiwków, taks klimatycznych, składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy (łącznie ok. 170 EUR/os – kwota płatna u pilota w autokarze). Podana kwota jest orientacyjna
i może ulec zmianie. W trakcie trwania sezonu ceny biletów wstępu zmieniają się dynamicznie, niezależnie od Orlando
Travel.
• napojów do obiadokolacji
• dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych
zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem
na COVID-19 (170 PLN/os. – płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę)
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wydatków własnych
dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie)
świadczeń niewymienionych w ofercie

| WAŻNE INFORMACJE:
1. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości.
2. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.
3. Cena skalkulowana jest dla grupy 46 os.
4. Gwarantujemy rezerwację Mszy św. na trasie zwiedzania.
5. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE
ZAWIERA)
z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379).
6. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą
Państwo na stronie internetowej: h ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych Podróżni
zobowiązani są spełnić wymienione na stronie rządowej warunki (w tym te dotyczące wymaganych dokumentów).
7. Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności wykonania
testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy
do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu.
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