
BIURO  PODRÓŻY PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNE 

PIOTR – TRAVEL 

 
 

DZIEŃ 1: Wyjazd dnia 10.02: Międzyrzec Podl. 20:00, 
Siedlce 20:30, Zakręt 21:30, Warszawa 22:00 Dw. Zach, 
Łódź 23:00, Kępno 01:00, Wrocław 2:30, Głuszyce 5:00- 
Msza Św. Przejazd na terytorium Chorwacji do 
miejscowości LUDBREG -  miejsce Cudu 
Eucharystycznego. Obiadokolacja i nocleg. 
DZIEŃ 2: Msza św. Śniadanie. Przejazd  na terytorium 
Bośni i Hercegowiny -  miejsce objawień Matki Bożej. 
Przejazd do MEDJUGORIE  w godz. popołudniowych. 
Udział  w wieczornym nabożeństwie. Obiadokolacja i 

zakwaterowanie w pensjonacie blisko kościoła. 
DNIEŃ  3-6:  W czasie pobytu w Medjugorie  każdego dnia 
będziemy uczestniczyli we  
Wspólnej  Międzynarodowej Mszy św.,  różańcu  i Adoracji 
Najświętszego Sakramentu w parafialnym kościele św. 
Jakuba;  
Pójdziemy Drogą Krzyżową  na GÓRZE KRIŻEVAC;  
będziemy odmawiali różaniec  na GÓRZE OBJAWIEŃ – 
PODBRDO  
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.  
W kolejności pójdziemy na spotkanie z  Patrykiem i Nancy – żywe świadectwo nawróconego  
małżeństwa z Kanady po przeczytaniu jednego orędzia Matki Bożej z Medjugorie.  

Ewentualne spotkanie  z zakonnikami pracującymi w 
Sanktuarium Królowej Pokoju – spotkania 
uzależniamy od dyspozycyjności tych osób.  
Wyjazd do TIHALINY –  w czasie pobytu w 
Medjugorie lub w drodze powrotnej.  
DZIEŃ 7: Wczesnym rankiem wyjazd w drogę 
powrotną. Msza Św.. Obiadokolacja i nocleg w 
CZECHACH -  w miejscowości HODONIN 
DZIEŃ 8: Śniadanie .Msza Św. na trasie . Przejazd na 
teren Polski – 
Powrót w godzinach wieczornych. 

 



Świadczenia: 
 Transport autokarem turystycznym wyposażonym w  

             klimatyzację, WC, barek, wideo 
 5 noclegów w Medjugorie /pok. 2, 3os. z łazienkami/     

             blisko kościoła św. Jakuba  
 2 noclegi tranzytowe  /pok. 2,3 os. z łazienkami/  
 w Medjugorie i na trasie przejazdu każdego dnia 2    

            posiłki: śniadanie i obiadokolacja 
 ubezpieczenie obejmujące KL  i NNW 
 opiekę pilota i opiekę duszpasterza 

 
Nie zawarte w cenie:  
Dla chętnych: wyjazd do MOSTARU – miasta znajdującego się 
na liście UNESCO, jest to kraina meczetów, tureckich domów i 
mostów - Czas wolny na regionalną kawę i zakup wspaniałych 
pamiątek  - Koszt: 10 Euro 
 
Zabieramy ze sobą m.in.: ważny dowód osobisty/paszport, 
telefon ze słuchawkami (tłumaczenie na język polski Mszy Św. 
i Adoracji Najświętszego Sakramentu), lekarstwa, które 
przyjmujemy, wygodne obuwie. 
 

Szczegóły ustala pilot wycieczki w porozumieniu z 
opiekunem duchownym grupy. 

 
 Zapisując się należy podać: nazwisko i imię, adres, datę 
urodzenia, serię i nr. dowodu os. oraz nr. tel.  
 
Rezerwację potwierdza wpłata zaliczki. Pełną kwotę w 
złotówkach należy dokonać miesiąc przez wyjazdem.  
Opłaty w Euro dokonujemy w autokarze w dniu wyjazdu  
dla pilota grupy 

 
Istnieje możliwość zorganizowania wyjazdu z każdej miejscowości w kraju.  
Przyjmujemy zamówienia na wyjazdy grupowe i organizowane przez parafie. 
 

Informacje i zapisy: Międzyrzec Podlaski ul. Brzeska 23 

Tel./fax: 083/371-68-31 kom. 600 301 704 (9.00-17.00)   

kom.: 604 464 878, 604 464 077 (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  EURO: 72 1020 1260 0000 0102 0063 
 


