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SARAJEWO ∙ MEDJUGORIE ∙ MOSTAR ∙ WODOSPADY KRAVICA ∙ DUBROWNIK ∙ SPLIT ∙ SZYBENIK ∙ PN KRKA ∙ 
∙ ZADAR ∙ JEZIORA PLITWICKIE ∙ ZAGRZEB 

 

PROGRAM RAMOWY 8 DNI 
DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd ze Swarzędza we wczesnych godzinach porannych. Przejazd na obiadokolację i nocleg w 
Varażdinie lub okolicy. 
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Sarajewa – stolicy Bośni i Hercegowiny, miasta założonego w XV wieku przez Turków Osmańskich w 
pięknej dolinie rzeki Miljacka. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta, gdzie mieszają się wpływy różnych kultur i religii. 
Nawiedzimy Katedrę Serca Jezusowego wybudowaną w latach 1884-1889 oraz zobaczymy pomnik Jana Pawła II. Zobaczymy 
ponadto między innymi: plac Bascarsija, meczet cesarski, meczet Gazi Husrev-bega, teatr narodowy, bazar – sarajewskie 
sukiennice. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Medjugorie.  
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Dzień przeznaczony na pobyt w Medjugorie - mieście, gdzie szóstce Widzących Matka Boża zaczęła się ukazywać 
24 czerwca 1981, w miejscu zwanym Podbrdo. W kościele św. Jakuba zobaczymy witraże ukazujące sceny z życia Maryi 
Dziewicy oraz związane z objawieniami. Udział w procesji różańcowej na Górę Objawień w Podbrdo – miejsce pierwszych 
objawień, gdzie Matka Boża przekazała Widzącym orędzie pokoju. Od tej pory w miejscu tym gromadzą się pielgrzymi na 
modlitwie różańcowej. W tym miejscu postawiono figurkę Królowej Pokoju, która została poświęcona 8 września 2001 roku. 
W 1989 roku przy ścieżce postawiono odlewy z brązu radosnych i bolesnych tajemnic różańca wykonane przez prof. Carmela 
Puzzla z Florencji. Z prawej strony podnóża Góry Objawień - Podbrdo, znajduje się Niebieski Krzyż. W tym miejscu od 4 lipca 
1982 roku, spotyka się grupa modlitewna wizjonera Ivana. Czas pobytu w Sanktuarium owocuje często osobistą przemianą 
serc pielgrzymów. Udział w uroczystościach religijnych Sanktuarium oraz czas na osobiste przeżycie pobytu i modlitwę. 
Obiadokolacja i nocleg.  
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Rano dla chętnych wejście na górę Kriżewac - krzyż z wmurowanymi relikwiami krzyża Jezusa, wzniesiony na 
pamiątkę 1900. rocznicy męki Jezusowej. Przejazd do Mostaru, pięknie położonego w Kotlinie Mostarskiej, na obu brzegach 
rzeki Neretwy. Spacer po zabytkowym centrum. Zobaczymy m.in: wpisany na Listę UNESCO kamienny Stary Most, meczet 
Koski Mehmed-Paszy, dom turecki. Przejazd do położonych wzdłuż rzeki Trebizat wodospadów Kravica. Rozciągają się na 
ponad 100 metrach szerokości, a spadek poziomu dochodzi do 25 m. Ze względu na malownicze położenie i krystalicznie 
czystą wodę, miejsce to jest popularnym kąpieliskiem. Powrót do Medjugorie. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg. 
 



 

 

DZIEŃ 5  
Wczesne śniadanie. Przejazd do „Perły Adriatyku” - Dubrownika. Stare miasto - jako zespół miejski - w całości zostało wpisane 
na Listę UNESCO. Na krajobraz architektoniczny starówki składa się m.in.: ponad 20 bastionów i baszt z X-XV w., Pałac 
Rektorów, Pałac Sponza, archiwum dubrownickie, odwach z wieżą zegarową, gotycki klasztor Franciszkanów, Mala Braća z 
najstarszą apteką w Europie, gotycki klasztor Dominikanów, barokowy kościół św. Błażeja – patrona Republiki Dubrownickiej, 
klasztor Klarysek, wielka studnia Onofria i wiele innych zabytkowych budowli. Czas wolny. Przejazd do Splitu. Krótki spacer po 
starówce: pałac Dioklecjana z przełomu II i III w. n.e., katedra z dzwonnicą pw. św. Dujama Biskupa i Męczennika, świątynia 
Jowisza, przekształcona w chrześcijańskie baptysterium, ratusz miejski, kościół św. Franciszka, bramy miejskie oraz 
pozostałości akweduktu. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 6  
Śniadanie. Przejazd do Szybenika. Spacer po mieście. Zobaczymy, m.in. katedrę św. Jakuba –wpisaną na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, trzy monumentalne twierdze św. Jana, św. Anny i Subicevac. Przejazd do Parku Narodowego Rzeki 
Krka. Spacerując ścieżkami wzdłuż dolnego biegu rzeki zobaczymy liczne wodospady, w tym najwspanialszy – 46-metrowej 
wysokości Skradinski Buk. Przejazd do Zadaru. Spacer po starówce otoczonej murami i wieżami. Zobaczymy: rzymskie forum 
i ruiny budowli rzymskich, przedromański kościół św. Donata z IX w., romańską katedrę św. Anastazji z przełomu XII i XIII w., z 
dobudowana nawą, której romańska fasada uważana jest za najpiękniejszą w Dalmacji. W prezbiterium zachowały się 
romańskie marmurowe ławy z XII-XIII w. oraz gotyckie stalle z XV w. Kontynuacja spaceru po głównej ulicy miasta – Kalelarga. 
Zobaczymy także amfiteatr, wokół którego na kamiennych kostkach znajduje się stylizowana prezentacja wszystkich planet 
Układu Słonecznego. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Przejazd do Plitwic. Zwiedzimy Park Narodowy Jeziora Plitwickie, wpisany na listę światowego dziedzictwa 
przyrodniczego UNESCO. Na terenie parku położonych jest 16 tarasowych jezior połączonych strumieniami z 92 wodospadami 
i kaskadami o łącznej długości 8 km. Kontynuacja podróży do Zagrzebia, stolicy Chorwacji. Zobaczymy charakterystyczne 
wąskie, brukowane uliczki, ukwiecone kawiarenki i bramy pałacyków ozdobionych dekoracyjnymi kratami. Spacer po mieście: 
górne i dolne miasto. Nawiedzimy Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odbudowaną w 1880 roku w stylu 
neogotyckim. Zobaczymy ponadto: plac św. Marka, Kamienną Bramą z ocalałym z wielkiego pożaru w 1731 roku obrazem 
Matki Bożej z Kamiennej Bramy – patronki miasta Zagrzebia. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót do miejsca zbiórki w późnych godzinach wieczornych/nocnych. Zakończenie 
pielgrzymki.  
 

TERMIN:         16-23.08.2021 
CENA:            

Ilość osób 30  35 40 45  

cena 2400 PLN + 100 EUR 2180 PLN + 100 EUR 1990 PLN + 100 EUR 1900 PLN + 100 EUR 

 
ZAPEWNIAMY: 
• komfortowy przejazd na całej trasie   
• 7 noclegów, w tym 4 w hotelach **/*** oraz 3 noclegi w pensjonacie w Medjugorie, pokoje 2-3 os. z łazienkami, 
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
• opiekę i informację turystyczną pilota, 
• ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15000 zł i 10 000 zł w RP 
• opłatę na TFG i TFP 

•  bilety wstępu i inne wydatki programowe 
UWAGI: 
• wyjazd o charakterze pielgrzymkowym z opieka duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Św.  
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom  
• dokument niezbędny do wyjazdu: dowód osobisty lub paszport  
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod kątem COVID-
19 


