
BIURO PODRÓŻY PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNE  

„PIOTR TRAVEL” 

MEDJUGORIE 
DUBROWNIK 

TERMIN: 18-26.08.2021 /9 DNI/ 

KOSZT: 650 ZŁ + 200 EURO  
DZIEŃ 1: 

Trasa I:Biała Podl. 4.30, Międzyrzec Podl.5.00, Siedlce 6:00, Zakręt 7:00, Warszawa 7:30 Dw. 
Zach, Mszczonów 8:00, Piotrków Tryb. 10:00, Częstochowa 11:30. 

Trasa II: Chełm 4:00, Lublin 5:30, Puławy 6:30, Zwoleń 7:00, Radom 8:00, 
Piotrków Tryb. 10:00, Częstochowa 11:30  Przejazd tranzytowy przez  
Słowację , Węgry , Chorwację na terytorium Bośni i Hercegowiny, gdzie 
znajduje się miejsce objawień Matki Bożej w MEDJUGORIE. 
DZIEŃ 2: Śniadanie, zwiedzanie miejsc związanych z objawieniami MB 
Obiadokolacja, uczestnictwo w modlitwie różańcowej mszy św.,  modlitwie o 
uzdrowienie duszy i ciała w parafialnym kościele św. Jakuba w Medjugorie 
DZIEŃ 3-6:  śniadanie – każdego dnia udział w bloku nabożeństw 
wieczornych, Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Droga  Krzyżowa na GÓRZE KRIŻEVAC;  
Modlitwy 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.  
Spotkanie ze Wspólnotą Błogosławieństw poświęcone 
zawierzeniu swojego życia Matce Bożej.  
Spotkanie w zamku z Patrickiem i Nancy byłymi 

kanadyjskimi 
multimilionerami, którzy 
pod wpływem Matki Boskiej Medjugorskiej doznali .W miarę 
możliwości spotkania z osobami widzącymi Matkę Bożą; 
ewentualnie  z zakonnikami  pracującymi w Sanktuarium 
Królowej Pokoju. 
Wyjazd nad Wodospady znajdujące się w pobliżu Medjugorie.  
Wyjazd do  TIHALINY – udział we mszy św. 
Wyjazd do SURMANCI, gdzie znajduje się ikona Jezusa 
Miłosiernego.  

Wyjazd 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 kulturyUNESCO. Zakup 
regionalnych  pamiątek.  
DZIEŃ 7:Śniadanie.  Przejazd do urokliwego , 
zabytkowego,znajdującego się również na liście   św 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neretwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO


UNESCO miasta DUBROWNIK - Stare Miasto w Dubrowniku 
to najpiękniejsze miasto Chorwacji i jedno z najpiękniejszych 
miast na świecie.  
Spacer po Stradum – najbardziej znanej ulicy miasta, gdzie 
znajdują się  liczne atrakcje turystyczne i zabytki, oraz piękne 
kościoły i katedry.  
Rejs statkiem po Adriatyku (panorama Dubrownika). Msza św 
w Dubrowniku lub powrót do Medjugorie na blok nabożeństw 
wieczornych. 

8 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną .Suchy prowiant na drogę. 
9 DZIEŃ –  
26.08.2021 - ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ 
CZĘSTOCHOWSKIEJ –MSZA ŚW NA JASNEJ GÓRZE 
Udział we mszy św. dziękczynnej za dar pielgrzymowania. 
Wyżywienie we własnym zakresie na terenie Polski.

Świadczenia: 
 transport autokarem wyposażonym w klimatyzację, WC, barek, 

wideo 
 6 noclegów w Medjugorie , w Medjugorie każdego dnia 2 posiłki: 

śniadania i obiadokolacje /7 śniadań , 6 obiadokolacji i 1 suchy prowiant na drogę/ 
 ubezpieczenie obejmujący KL I NNW   
 opieka duszpasterza i pilota

 

Świadczenia nie zawarte w cenę:  

 Wyjazd do Mostaru i nad Wodospady – 20 Euro, 
 wyjazd do Dubrownika - 30 Euro,  
 rejs statkiem po Adriatyku - 10 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. 
 

Przy zapisie należy podać następujące dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, serię i 
numer dowodu osobistego lub paszportu oraz telefon kontaktowy. 
 

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 . 
W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z covid 19 – na granicach i na terytorium 
krajów tranzytowych program może ulec zmianie. 
 

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: 
Tel/fax 083/371-68-31 kom. 600 301 704 (9:00 – 17:00) 

kom.604464477  lub 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. 
PKO BP:PLN: 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


