BIURO PODRÓŻY PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNE
PIOTR - TRAVEL

CHORWACJA PIELGRZYMKOWO
- TURYSTYCZNA
MEDJUGORJE – MOSTAR – DUBROVNIK –
JEZIORA PLITWICKIE – ZAGRZEB – TROGIR
Termin: 02.07 - 12.07.2019 /11 dni/
Koszt: 680 zł + 370 euro
1 dzień: Wyjazd Biała Podl. 4.30, Międzyrzec Podl. 5:00, Siedlce 6:00,
Kałuszyn 6:30, Zakręt 7:00, Warszawa 7:30 Dw. Zach, Mszczonów
8:30, Piotrków Tryb. 10:00, Częstochowa 11:30- Msza Św., Katowice
14:00, Przejazd do Czech, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,

nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Przejazd przez Czechy, Austrię, Śłowenię i
Chorwację do Medjugorje (przyjazd w poznych godzinach
wieczornych). Zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja, nocleg.
3 – 4 dzień: Pobyt w MEDJUGORIE. Dla chętnych: uczestnictwo w
wieczornym nabozenstwie międzynarodowym, wspolna Droga
Krzyzowa na Gorę Krizewac, wspolne wejscie na Wzgorze Podbrdo.
W jednym dniu wyjazd do MOSTARU – zabytkowego– miasta znajdującego się na liście UNEŚCO, gdzie
główną atrakcją a jest Stary Most – kamienny most przewieszony nad rzeką Neretwą wpisany na listę
światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Zakup regionalnych pamiątek.
Jadąc do Mostaru mozemy spotkac chorwackie flagi przy przydroznych
domach. W 2005 r. Śtary Most i starowka zostały wpisane na listę
swiatowego dziedzictwa kulturowego UNEŚCO.
W drugim dniu wyjazd nad WODOSPADY KRAVICE znajdujące się w
pobliżu Medjugorie.
W tych dniach 2 posiłki dziennie: sniadanie i obiad.
5 dzień: Śniadanie. Przejazd do Chorwacji. TROGIR – przepiękne,
średniowieczne miasto wpisanego na listę UNEŚCO. Śpacer starymi
uliczkami, zwiedzanie katedry-portal z XIII w. zakup pamiątek,
regionalnych wyrobów i owoców na miejscowym bazarze. .
Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: Śniadanie. Dla chętnych rejs statkiem na wyspy + fish picnic
(za dodatkową opłatą ok. 25 euro)
Fish Picnic to całodzienny rejs statkiem, ktory rozpoczyna się w
godzinach porannych, a konczy poznym popołudniem. Wycieczka
przeznaczona jest dla wszystkich miłosnikow morza i naturalnego piękna nietkniętej
srodziemnomorskiej przyrody. Poczujecie typową dalmatynską atmosferę. Zachęcamy do rozkoszowania
się kąpielą, bogatą tacą wypełnioną swiezo upieczonymi rybami, dobrym lokalnym winem i dzwiękami
dalmatynskiej piesni. Dla innych plazowanie i spacery, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: Całodzienny pobyt na plazy. Dla chętnych wyjazd do
DUBROVNIKA zwanego „Perłą Adriatyku” po trasie msza św.
Zwiedzanie z przewodnikiem Śtarówki Dubrovnika, wpisanej na
światową listę UNEŚCO, otoczonej najdłuższym systemem
fortyfikacyjnym w Europie. Śpacer po tętniącej życiem arterii
Starego Miasta, od Wielkiej Fontanny Onufrego do Placu Luza z
prezentacyjnymi budowlami. Powrot w godzinach wieczornych,
obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: Całodzienny pobyt na plazy, obiadokolacja, nocleg.

9 dzień: Śniadanie. Wyjazd na Jeziora Plitwickie (zwiedzanie 4h, bilet 25 euro –
dodatkowa opłata), spacer. Obiadokolacja, nocleg w okolicy Zagrzebia.
Park Narodowy Jezior Plitwickich to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w
całej Chorwacji. Jeziora o turkusowej barwie wraz z otaczającymi je lsniącobiałymi skalnymi scianami tworzą jedyną w swoim rodzaju kompozycję.
obejmuje szesnascie jezior krasowych połączonych wodospadami i kaskadami
wraz z wapienno - dolomitowym otoczeniem (kaniony, jaskinie i porosnięte
lasem gory). Park jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i
Przyrodniczego UNEŚCO.
10 dzień: Śniadanie. Przyjazd do Zagrzebia – stolicy Chorwacji, zwiedzanie
starowki (2h). Następnie przejazd do Czech. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
11 dzień: Śniadanie. Wyjazd do Polski. Msza Święta na terenie Polski.
W tym dniu wyzywienie we własnym zakresie.
Świadczenia:
 transport autokarem wyposażonym w klimatyzację, WC, barek, wideo
 10 noclegów w hotelach i pensjonacie w pokoje 2, 3, 4 os
 wyzywienie wg programu
 ubezpieczenie obejmujący KL I NNW
 opieka duszpasterza i pilota
 przewodnik miejscowy
Świadczenia nie zawarte w cenie:
 bilety wstępu do Parku Jezior Plitwickich (25 euro),
 rejs statkiem i Fish Picnic (25 euro),
 bilety wstępu na Wodospady Kravice (5 euro).




UWAGI:
w kazdym dniu uczestniczymy we Mszy Św.
zabieramy ze sobą m. in.: telefon komorkowy ze słuchawkami z funkcją radia - tłumaczenie mszy sw. na język
polski, stroje kąpielowe, nakrycie głowy, suchy prowiant
osoby powyzej 65 roku zycia mogą dodatkowo ubezpieczyc się indywidualnie od chorob przewlekłych.
Zabieramy ze sobą m.in.: ważny dowód osobisty lub paszport, telefon ze
słuchawkami w celu odbioru tłumaczenia Mszy św. i Adoracji Najświętszego
Śakramentu na język polski, lekarstwa - które przyjmujemy, wygodne obuwie,
nakrycie głowy, stroje kąpielowe
Po zapisaniu się na listę należy wpłacić zaliczkę min. 200 zł
Pełną kwotę w złotówkach należy dokonać 2 miesiące przed wyjazdem.
Opłaty w Euro dokonujemy w autokarze dla pilota grupy lub na konto Biura.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji od organizatora
niezależnych. Szczegóły ustala pilot w porozumieniu z kierownikiem grupy.
Faktury wystawiamy do 7 dni po zakończeniu usługi.
Istnieje możliwość zorganizowania wyjazdu z każdej miejscowości w kraju i zagranicy.
Przyjmujemy zamówienia na wyjazdy grupowe i organizowane przez parafie.

Informacje i zapisy: 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Brzeska 23
tel./fax: 083/371-68-31, 600 301 704 (9.00 – 17.00)
kom.: 604 464 877, 604 464 878 (9:00 – 20:00)
E-mail: biuro@piotrtravel.pl www.piotrtravel.pl
Nr. konta: P.H.U.”PIOTREX” Eksport-Import Piotr Łosicki ul. Brzeska 23, 21-560 Międzyrzec Podl.
ZŁOTÓWKI: 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

