
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ojca Pio 
z Pietrelciny

Pielgrzymka do Medjugorie
MEDJUGORIE – FISH PIKNIK – MOSTAR - BLAGAJ - POčITELJ – 

DUBROWNIK - MAKARSKA 

7 – 14 października 2019

Program pielgrzymki:

DZIEŃ 1: (poniedziałek, 7.10) 
 11:30  –  zbiórka  uczestników  na  lotnisku  Ławica  w  Poznaniu.  Spotkanie  z 

przewodnikiem.
 Bezpośredni lot do Chorwacji: 
 Poznań - Zadar (14:00 - 15:45) FR 7246.
 Transfer do Medjugorie 260 km – ok. 3,5 godz.
 20:30 – obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.

DZIEŃ 2: (wtorek, 8.10) MEDJUGORIE 
 Śniadanie. Przez kolejne dni będziemy uczestniczyć w modlitwach i nabożeństwach m.in.:
 na Górze Objawień – tak się dzisiaj nazywa wzniesienie Podbrdo we wsi Bijakovici, gdzie 

wizjonerzy widzieli Maryję na początku objawień. Miało to miejsce pod koniec czerwca 
1981 roku. Od tego momentu gromadzą się tutaj pielgrzymi i odmawiają różaniec.

 Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.
 Kolejność zwiedzania i modlitw ustala pilot w porozumieniu z księdzem.  

DZIEŃ 3: (środa, 9.10) MEDJUGORIE
 Śniadanie. 
 Udamy  się  na  górze  Kriżevac.  Na  pamiątkę  1900  rocznicy  śmierci  Jezusa  mieszkańcy 

Medjugorie wznieśli w 1934 roku ośmiometrowy krzyż. Wierni w tym miejscu dają wyraz 
swojej pobożności idąc od stacji do stacji Drogi Krzyżowej.

 Będziemy uczestniczyć w modlitwach i nabożeństwach.
 Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.

DZIEŃ 4: (czwartek, 10.10) MOSTAR - BLAGAJ - POčITELJ
 Śniadanie. 
 Wyjazd  do  Mostaru,  zwiedzanie:  Stary  Most  na  rzece  Neretva  wraz  z  otaczającą  go 

starówką pełną uroczych kawiarni i gwarnych kramów.
 W  Blagaj  między  skałami,  znajdziemy  XVI-wieczną  tekiję,  czyli  klasztor  derwiszów, 

należących  do  muzułmańskich  bractw  religijnych.  Kiedyś  miejsce  służyło  celom 
mieszkalnym i modlitewnym, dziś możemy podziwiać sale wyłożone kolorowymi dywanami, 
piękne klify i źródło rzeki Buna, która wypływa spod 200-metrowego klifu.

 Počitelj - średniowieczne miasteczko położone na stromym zboczu. Możliwość wejścia na 
wysoko położoną wieżę, skąd będziemy mieli piękny widok na miasto i dolinę Neretwy. 

 Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.



DZIEŃ 5: (piątek, 11.10) DUBROWNIK 
 Śniadanie. 
 Całodzienny  wyjazd  do  Dubrownika  -  najpiękniejszego  miasta  Chorwacji  -  „Perły 

Adriatyku”,  zwiedzanie  Starego Miasta otoczonego wysokimi murami obronnymi,  spacer 
gwarną ulicą  Stradun  -  tętniącą  życiem arterią  Starego  Miasta,  zobaczymy z  zewnątrz 
Twierdza  Lovrijenac,  Pałac  Rektorów,  Kościół  św.  Błażeja,  Kolumna  Orlando,  wieża 
zegarową. 

 Obiadokolacja i nocleg w Chorwacji

DZIEŃ 6: (sobota, 12.10) FISH PICNIC
 Śniadanie. Wczesny wyjazd nad Adriatyk. 

Weźmiemy udział w rejsie Fish Picnic czyli całodziennej wycieczce łodzią. Fish Picnic 
to  idealna  propozycja  dla  wszystkich,  którzy  kochają  piękno  morza  i  wyjątkową 
dalmatyńską atmosferę: pływanie, opalanie się na słońcu, śpiew, dobre lokalne wino i 
świeżo grillowane ryby. 

 Obiadokolacja i nocleg w Chorwacji

DZIEŃ 7: (niedziela, 13.10): MAKARSKA - SANKTUARIUM W VEPRIC
 Śniadanie. 
 Plażowanie, spacery na Riwierze Makarskiej.
 Przejazd do sanktuarium Vepric, 
 Obiadokolacja i nocleg w Chorwacji.

DZIEŃ 8: (poniedziałek, 14.10): 
 Śniadanie. Transfer na lotnisko. Bezpośredni lot do Poznania. 
 Zadar do Poznań (16:10 - 17:55) FR 7247
 Zakończenie pielgrzymki.

UWAGA: Program oraz kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena: 1990 zł/os. 100 Euro
Cena obejmuje:

 Loty  liniami  Ryanair  z  1  szt.  bagażu  rejestrowanym  do  20  kg,  1  szt.  małego  bagażu 
podręcznego 40x20x25 cm na pasażera, oraz rezerwacją miejsc obok siebie.

 Transport autokarem z klimatyzacją na terenie Chorwacji i Bośni i Hercegowiny.
 Zakwaterowanie: 4 noclegi w w Medjugorie w pokojach dwuosobowych z łazienką blisko 

głównego kościoła, 3 noclegi na Riwierze.
 Wyżywienie: 7 x śniadań, 7 x obiadokolacji z winem (Medjugorie) i wodą do picia.
 Opiekę pilota i lokalnych przewodników w Dubrowniku, Mostarze,
 Bilety wstępu: Fish Picnic, Klasztor Derwiszów.
 Ubezpieczenie turystyczne AXA: KL do kwoty 10 000 €, NNW do kwoty 2 000 € i bagażu do 

200 €.
 Rezerwację mszy świętych.
 Wypożyczenie Tour Guide – nowoczesnego systemu słuchawkowego z bateriami dla każdego 

uczestnika na cały czas trwania pielgrzymki.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Ks. Proboszcz Andrzej Herkt

www.pio.archpoznan.pl


