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BOŚNIA i CHORWACJA   

PIELGRZYMKA – WYPOCZYNEK + ZWIEDZANIE 

06-14.07.2023 

 

1 dzień:  
Rano o godz. 06.00 po mszy wyjazd z Polski. Przejazd przez Słowację, Węgry do   
Sarajewa w Bośni. Zakwaterowanie w hotelu – kolacja i nocleg.  13 g. jazdy. 

 

2 dzień:    
Po śniadaniu spotkanie z lokalnym przewodnikiem i  zwiedzanie założonego w XV 

wieku przez Turków Sarajewa - stolicy BiH. Tu przenikają się wpływy kultury 
zachodniej i orientalnej. Zobaczymy: Meczet Gazi Husrev-beja, kryty bazar - 
sarajewskie sukiennice, Latinski Most na rzece Miljacka. Następnie przejazd do 

Mostaru – kolejnej bałkańskiej perełki. Spacer po łączącym brzegi Neretwy 
kamiennym Starym Moście i po Starym Bazarze - jednej z najstarszych części miasta. 
Zobaczymy także meczety i dom turecki – jeden z najlepszych przykładów architektury 

osmańskiej. Przejazd do hotelu w Medjugorje. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
 

3dzień:      
Po śniadaniu modlitwy w Medjugorje - miejscu pielgrzymkowym, znanym z objawień 

Matki Bożej.  W trakcie pobytu  możliwość udziału w Mszy św. Wejście na Górę 
Objawień (Podbrdo), kościół św. Jakuba, droga krzyżowa na wzgórzu Kriżewac,                  
w miarę dostępności: spotkania w jednej ze wspólnot obecnych w Medjugorie. 

 

4 dzień:                  
Po śniadaniu przejazd na jedną z plaż w pobliżu Medjugorie – podczas dni 
wypoczynkowych będziemy wypoczywać , plażować i kąpać się w Adriatyku w kilkuku 
nadmorskich kurortach to jest w Gradacu, Orebicu czy Neum lub w Makarskiej  

dzięki temu będzie można zobaczyć plaże i zapoznać się z tymi popularnymi  
miejscowościami. 
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5 dzień:             
Po śniadaniu przejazd do Dubrownika zwanego perłą chorwackiego wybrzeża. 

Zwiedzanie z przewodnikiem tego uroczego miasta którego starówka w całości została 
wpisana na listę UNESCO. Podczas pobytu możliwość uczestnictwa w rejsie wokół 

Dubrownika – płatne dod. Ok 25 €. Powrót do Hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
 

6,7, dzień:    
Po śniadaniu kolejne dni wypoczynku w miasteczkach- kurortach na którejś z wyżej 

wymienionych plaż. Kolacja i nocleg w hotelu. 
 

8 dzień:            
Po śniadaniu przejazd do Splitu największego miasta Dalmacji, gdzie zwiedzimy 

zabytkowe centrum (UNESCO), którego zabudowa odzwierciedla burzliwe dzieje 
regionu. Zobaczymy ruiny antycznego pałacu cesarza Dioklecjana, jeden z 
najpiękniejszych w Europie przykładów rzymskiej architektury obronnej (III - IV w.), 

katedrę, mauzoleum cesarza i malowniczy port.  Dalszy przejazd do  Parku 
Narodowego Plitwickich Jezior gdzie na obszarach porośniętych przez buki, jodły, 

świerki, na długości ponad 8 km, znajduje się 16 turkusowych tarasowo położonych 
jezior, połączonych ze sobą 72 wodospadami. Obszar parku zaliczany jest do 
światowego dziedzictwa naturalnego i jest chroniony przez UNESCO.  zwiedzanie 

trasą 3 km. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg. 
 

9 dzień:                            
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do kraju . Przyjazd do Zabrza w godz. 

wieczornych. 
 

 Cena 430 € + 880 zł 

 cena zawiera: 

– Transport klimatyzowanym autokarem: wc, cafe bar dvd 
– zakwaterowanie 8 noclegów w hotelach 3/4**** : 1 w Sarajewie, 6 w Medjugorie  

        w hotelu 4**** i 1 w ok. Plitwickich Jezior 
– wyżywienie 8 śniadań i 8 obiadokolacji ( w Mjedjugorie z winem) 
– opiekę polskiego przewodnika 

– ubezpieczenie KL, NNW 
– wymagane podatki 
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cena nie zawiera : kosztu biletów wstępu, przewodników lokalnych, pośrednictwa 

lokalnej agencji, taksy klimatycznej oraz zwyczajowych napiwków całość 115 € 

płatne pilotowi.  a także ew. Imprez fakultatywnych 
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