
 

 

1 DZIEŃ – Wyjazd Międzyrzec Podl. 2:30, Lublin 4:30, Łęczna 5:00, Chełm 6:00 – Msza Św., Krasnystaw 7:00, 
Zamość 7:30, Józefów 8:00, Biłgoraj 8:30, Rzeszów 10:30, Dukla 12:00 Przejazd na nocleg do LUDBREGU.  
2 DZIEŃ – Śniadanie. Nawiedzenie Sanktuarium Krwi Chrystusa  – Msza Św.  w LUDBREGU. Przejazd przez 
Chorwację na terytorium Bośni i Hercegowiny - gdzie znajduje się miejsce objawień Matki Bożej. Obiadokolacja. 
Udział w Modlitwach wieczornych, Międzynarodowa Msza Św. w kościele Św. Jakuba w  Medjugorie. Nocleg.  
OD 3 – 7 DNIA - Wspólny udział w Międzynarodowej Mszy św. i różańcu w parafialnym kościele św. Jakuba; Wejście 
na GÓRĘ OBJAWIEŃ–PODBRDO i wspólny różaniec. Wyjście wczesnym rankiem na GÓRĘ KRIŻEVAC- Droga 
Krzyżowa; Spotkanie w OAZIE CENACOLO–WIECZERNIKU z młodzieżą ze Wspólnoty Cenacolo, którzy opowiadają 
jak poprzez wiarę i pracę uwolnili się z różnego typu uzależnień i nałogów. Spotkania z osobami widzącymi Matkę 
Bożą, zakonnikami pracującymi w Sanktuarium Królowej Pokoju /spotkania uzależniamy od dyspozycyjności tych 
osób/. Spotkanie z Patrykiem i Nancy – bardzo wzruszające ich świadectwo życia i ich  radykalnej przemiany oraz 
całej rodziny po przeczytaniu jednego orędzia  Matki Bożej z Medjugorie. 
Wyjazd nad Adriatyk i Msza Św. w VEPRIC słynnym Chorwackim Lourdes. Wyjazd nad WODOSPADY  KRAVICE 
znajdujące się w pobliżu Medjugorie, oraz do zabytkowego MOSTARU – miasta znajdującego się na liście UNESCO, 
gdzie główną atrakcją a jest Stary Most – kamienny most przewieszony nad rzeką Neretwą wpisany na listę 
światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Zakup regionalnych  pamiątek. Zwiedzanie Wiejskiego Skansenu z 
Kamienia. 
8 DZIEŃ – Śniadanie.  Msza św. w TIHALINIE,  gdzie znajduje się figurka Matki Bożej, która wg. widzących 
najbardziej przypomina Matkę Bożą. Przejazd do SPLITU– zwiedzanie największego miasta Dalmacji założonego 
przez cesarza  rzymskiego Dioklecjana w 295r.n.e. - zwiedzanie pałacu cesarza Dioklecjana, spacer  promenadą 
nadmorską. Zwiedzanie starówki z przewodnikiem. Obiadokolacja i nocleg w LUDBREGU. 
9 DZIEŃ – Śniadanie. Msza św. Powrót w godz. wieczornych. 
Wyżywienie na terenie Polski we własnym zakresie. 
Świadczenia:           
 transport autokarem turystycznym wyposażonym w 

klimatyzację, WC, barek, wideo  
 6 noclegów w Medjugorie i 2 noclegi na trasie  
 w Medjugorie każdego śniadania i obiadokolacje 

 ubezpieczenie obejmujący KL i NNW   
 opieka duszpasterza i pilota 

Cena nie zawiera: wyjazdu do Mostaru i nad Wodospady, zwiedzanie Splitu - koszt  20 euro   
Zabieramy ze sobą m.in.: ważny dowód osobisty lub paszport, telefon ze słuchawkami w celu odbioru tłumaczenia 
Mszy św. i Adoracji Najświętszego Sakramentu na język polski, lekarstwa -które przyjmujemy, wygodne obuwie, 
nakrycie głowy, stroje kąpielowe 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji 
od organizatora niezależnych. Szczegóły ustala pilot w porozumieniu z kierownikiem grupy. 
Rezerwację potwierdza wpłata zaliczki. Pełną kwotę w złotówkach należy dokonać miesiąc przez wyjazdem. 
Opłaty w Euro dokonujemy dla pilota grupy – w autokarze lub na konto Biura 

Informacje i zapisy: Międzyrzec Podlaski, ul. Brzeska 23 
Tel./ fax: 83/371-68-31, 600 301 704 (9.00 – 17.00) kom.  604 464 878, 604 464 877 (8.00 - 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. 
PKO BP:  PLN: 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171 
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