
                                                                                                                                                Pielgrzymki 2022 
                                                                                                                                     

 
 

Trasa: Warszawa - Chorwacja – Zagrzeb - Medjugorje – Mostar – Dubrownik – Riwiera 
Makarska - Vepric – kąpiel w Adriatyku – północna Chorwacja - Warszawa 
 

Ramowy program: 
 

1 DZIEŃ  WARSZAWA – CHORWACJA 20.08 
Zbiórka uczestników o godz. 05.00 w parafii św. Ojca Pio, Msza Święta. Odjazd autokaru w kierunku granicy  
z Czechami. Przejazd do hotelu w północnej Chorwacji. Ze względu na możliwość późnego przyjazdu kolacja 
we własnym zakresie, nocleg. 
 

2 DZIEŃ  ZAGRZEB – MEDJUGORJE 21.08 
  Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie stolicy Chorwacji m.in. Gradec – Górne Miasto, plac i kościół św. Marka, 

  Siedziba Rządu, Kamienna Brama, Katedra Wniebowzięcia NMP, Stare Miasto, czas wolny. W czasie 
zwiedzania Msza Święta. Przejazd malowniczymi trasami przez Chorwację do Bośni i Hercegowiny. 
Zakwaterowanie w hotelu w Medjugorje (4 noclegi), obiadokolacja, nocleg. 

 

3 DZIEŃ  MEDJUGORJE 22.08 
 

MEDJUGORJE – Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju. 
· Międzynarodowa Msza Święta 
· wejście na Górę Objawień – Podbrdo 
· zwiedzanie z przewodnikiem 
· uczestnictwo w Adoracji Najświętszego Sakramentu 
 

Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

4 DZIEŃ  MEDJUGORJE - MOSTAR  23.08 
Śniadanie. Wycieczka do Mostaru – zwiedzanie:  zabytkowe centrum średniowiecznego miasteczka założonego 
przez Turków, przejdziemy Starym Mostem - symbolem miasta (wpisanym na listę UNESCO), który jest jedną  
z najbardziej znanych budowli na Bałkanach. Zburzony podczas wojny i odbudowany w ostatnich latach, 
obecnie znowu łączy obie strony miasta. Następnie odwiedzimy meczet Koski Mehmed-Paszy, dom turecki oraz 
dzielnicę Stara Carsija (tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje z lokalną kuchnią. Powrót do 
Medjugorje ok. godz.15.00, spacer i czas wolny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

5 DZIEŃ  MEDJUGORJE – DUBROWNIK 24.08 
Śniadanie. Wycieczka do Dubrownika – „perły Adriatyku” – wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
Unesco. Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem miejscowym.: Stare Miasto, mury obronne, ulica Stradun, 
Pałac Rektorów, Wieża Zegarowa, Katedra NMP, Wielka Studnia Onofria, Kolumna Rolanda, najstarsza apteka 
w Europie z 1317 roku. Czas wolny na zakup pamiątek i degustację ryb lub frutti di mare (dodatkowo płatne). 
Wieczorem powrót do Medjugore, obiadokolacja, nocleg. 
 

6 DZIEŃ   VEPRIC + kąpiel w Adriatyku 25.08 
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Chorwacji. Vepric – „chorwackie Lourdes” – Msza Święta. Wypoczynek i kąpiel 
w Adriatyku (około 2,5 godziny). Obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicy Karlovaca lub Zagrzebia. 
 

7 DZIEŃ  CHORWACJA – WARSZAWA 26.08 
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do kraju. Powrót do Parafii w późnych godzinach wieczornych. 

 

Cena zawiera: 

 transport komfortowym autokarem z klimatyzacją, DVD, WC, nagłośnieniem, barkiem, 

 2 noclegi - hotel *** w Chorwacji, pokoje 2,3 os. z łazienkami, 

 4 noclegi w hotelu **/*** w Medjugorje, pokoje 2,3 os. z łazienkami, 

 6 śniadań wzmocnionych, 

 5 gorących obiadokolacji, 

 Wieczorek integracyjny z lampką wina, 

 ubezpieczenie Signal Iduna KL 25.000 euro, NNW 20.000 zł, bagaż 1.100 zł, 

 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy, 

 opieka pilota,  

 podatek Vat.  
 

 
W programie: opieka duchowa Księdza, codzienna Msza Święta. 
 
 

MEDJUGORJE  -  CHORWACJA  
 

   Pielgrzymka  (7 dni) - bez nocnych przejazdów !  20 – 26.08.2022 
 



                                                                                                                                                Pielgrzymki 2022 

Termin:  20 – 26.08.2022 (7 dni) 
 

Cena: 1790 zł   (grupa od 40 osób). 
 

PROMOCJA ! 
Cena 1.690 zł przy wpłacie zaliczki 600 zł do dnia 30.04.2022 

 
Cena nie zawiera: 

 kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, taks lokalnych i przewodników miejscowych, bilety 
wstępu:  opłata za wjazd do Dubrownika, klimatyzacja w hotelu w Medjugorje, wypożyczenie słuchawek 
Tour Guide na całej trasie, opłaty klimatyczne.  
Razem ok. 90 euro (płatne u pilota grupy).  

 Opłat za napoje do obiadokolacji (oprócz wody). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 Dopłata do pokoju 1 osobowego – 550 zł 

 Dla chętnych – możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (w przypadku choroby, 
zdarzeń losowych) – dopłata 100 zł (przy pierwszej wpłacie). 

 
 

  Uwagi:·  

 Kawa i herbata w autokarze płatne na całej trasie w złotówkach. 

 Osoby podróżujące samotnie mogą być zakwaterowane w pokoju 2 – 3 os. 

 Prosimy o zabranie strojów kąpielowych i ręczników plażowych. 

 Dokument podróży: dowód osobisty lub paszport. 

 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 

Zapisy i wpłaty:  
 

- 1 rata - 600 zł wpisowe do 30.04.2022 lub do wyczerpania wolnych miejsc w autokarze 
- 2 rata – 1.190 zł (lub 1.090 zł w promocji)  płatna do 20.07.2022 
 
 

CREAR TRAVEL – Biuro Podróży 
ul. Berezyńska 39 lok. 65  Warszawa 
Tel. 22 6220930 lub 503076048 
biuro@crear.com.pl 
 

Konto zł w mBank  60 1140 2004 0000 3302 7678 6114 
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