
P.H.U.”PIOTREX” BIURO PODRÓŻY 
PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNE PIOTR-TRAVEL 

 

   

1 DZIEŃ  /5.08/: 
Trasa I: Biała Podl. 4.30, Międzyrzec Podl. 5.00, Siedlce 5:30,  Kałuszyn 6:30, Mińsk Maz. 7:00, Zakręt 7:30, 
Warszawa 8:00 Dw. Zach, Mszczonów 8:30, Tomaszów Maz. 9:30, Częstochowa 11:00, Katowice 12:20, Tychy 
13:00, Bielsko-Biała 13:30, Zwardoń 14:00. Msza Św. na terenie Polski.  
Trasa II: Łuków 5:00, Radzyń Podlaski 5:45, Kock 6:00, Lubartów 6:30, Lublin 7:00, Kraśnik 8:00, Nisko 9:00, 
Sokołów Małopolski 9:30, Rzeszów 10:00, Dębica 11:00, Tarnów 12:00, Kraków Łagiewniki 13:30. Msza św. 
na terenie Polski.  
Trasa III:  Gdynia 3:30, Gdańsk 4:00, Starogard Gdański 5:00, Grudziądz 5:45, Toruń 6:30, Włocławek 7:30, 
Łódź 9:00, Częstochowa 11:00. Msza Św. na terenie Polski. 
2 DZIEŃ /6.08/:  
Przyjazd do Chorwacji. Zakwaterowanie w hotelu przy plaz y w miejscowos ci 
DRVENIK. Czas wolny- plaz owanie. Obiadokolacja i nocleg.  
3– 6 DZIEŃ /7-10.08/: 
Pobyt w Os rodku Turystycznym nad Morzem Adriatyckim.  
W tych dniach odpoczynek, plaz owanie, relax.   
Dla chętnych fish picnic z plaz owaniem na wyspie. Dla innych plaz owanie i 
spacery, obiadokolacja, nocleg. 
Fish Picnic to całodzienny rejs statkiem, kto ry rozpoczyna się w godzinach 

porannych, a kon czy po z nym popołudniem. Wycieczka 
przeznaczona jest dla wszystkich miłos niko w morza i 
naturalnego piękna nietkniętej s ro dziemnomorskiej przyrody. 
Poczujecie typową dalmatyn ską atmosferę. Zachęcamy do 
rozkoszowania się kąpielą, bogatą tacą wypełnioną s wiez o 
upieczonymi rybami, aromatyczną kawą  i dz więkami 
dalmatyn skiej pies ni.   
W tych dniach 2 posiłki dziennie: s niadanie i obiadokolacja.  

7 DZIEŃ /11.08/: 
Ś niadanie. Wykwaterowanie. Przejazd Makarską Rivierą do DUBROWNIKA nazywanego Perłą Adriatyku spacer po 



Śtradum – najbardziej znanej ulicy miasta, gdzie znajdują się  liczne atrakcje 
turystyczne i zabytki, oraz piękne kos cioły i katedry. 
Przyjazd do MEDJUGORIE Zakwaterowanie i obiad w pensjonacie blisko 
kościoła. Zwiedzanie. Uczestnictwo we wspólnej Mszy Św. i modlitwach w 
kościele św. Jakuba. Nocleg.  
8-9 DZIEŃ /12-13.08/: 
Wspólny udział w Międzynarodowej Mszy św. i różańcu w parafialnym 
kościele św. Jakuba;  
Droga Krzyz owa na GÓRZE KRIŻEVAC; 
wejście  i modlitwy na GÓRZE OBJAWIEŃ – PODBRDO,  
w miarę możliwości spotkania z osobami widzącymi Matkę Bożą; ewentualnie  z zakonnikami  pracującymi w 

Śanktuarium  Królowej Pokoju.  
Wyjazd nad WODOSPADY  KRAVICE znajdujące się w pobliz u 
Medjugorie, wypocynek. 
Wyjazd do zabytkowego MOSTARU– miasta znajdującego się na lis cie 
UNEŚCO, jest to kraina meczeto w, tureckich domo w i mosto w. 
Moz liwos c  zakupienia ciekawych pamiątek. 
Uczestnictwo we wspólnej Mszy Św. i modlitwach w kościele św. Jakuba.  
10 DZIEŃ /14.08/: 
Msza s w. Ś niadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do 

Polski. Msza Św. w TIHALINIE. Przejazd przez Chorwację, Węgry. 
11 DZIEŃ /15.08/: 
Powro t do Polski  w godzinach południowych.  W tym dniu wyz ywienie we własnym zakresie. 
MOZ LIWOŚ C  UCZEŚTNICTWA W CODZIENNEJ MŚZY Ś WIĘTEJ 
 

 ŚWIADCZENIA:  
 przejazd autokarem klasy turystycznej 
 ubezpieczen  KL i NNW 
 5 noclego w w Chorwacji (w pokoje 2, 3 os.)  
 3 noclegi w Medjugorie 
 wyz ywienie wg programu  
 opieka pilota i duszpasterska 
 przewodnicy miejscowi 

 

 ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENĘ: 
 rejs statkiem i Fish Picnic – koszt 30 euro 
 wyjazd do Dubrownika – koszt 30 euro 

 wyjazd do Mostaru i nad Wodospady – koszt: 20 euro 
 

Zabieramy ze sobą m.in.: ważny dowód osobisty lub paszport, 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  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:  83/371-68-31 (9.00 – 17.00)  
kom. 604 464 878, 604 464 877, 600 301 704  (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 

 


