
DZIEŃ 1      KRAKÓW ŁAGIEWNIKI
Zbiórka uczestników przed Parafią i wyjazd ok. godz. 05.00 – 06.00. Przejazd do Łagiewnik. Nawiedzenie Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia: Bazylika Bożego Miłosierdzia, podziemia Bazyliki,  nowe zabudowania Sanktuarium  - Centrum 
Jana Pawła II   „Nie lękajcie się”, gdzie złożone są relikwie Świętego (ampułka z krwią oraz płyta nagrobna, przywieziona 
przez kardynała Stanisława Dziwisza   z Watykanu), kaplica św. Józefa z obrazem  Jezusa Miłosiernego oraz grób św. 
Faustyny. Następnie Kaplica Męki Pańskiej, ołtarz polowy, Droga krzyżowa w ogrodach Sanktuarium. Kaplica Adoracji     
i Wieża widokowa Jana Pawła II,   arkady – miejsce gdzie można zakupić dewocjonalia. Przejazd do hotelu w ok. Cieszyna
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2 MARIAZELL 
Po śniadaniu przejazd do sanktuarium w Mariazell, jednego z największych Sanktuariów Maryjnych w Europie, 
założonego ponad 850 lat przez O.Benedyktynów. W skład kompleksu wchodzi bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny z Ołtarzem Łaski z figurką Madonny z lipowego drewna.  Mariazell odwiedził bł. Jan Paweł II w 1983 r. a 
także Benedykt XVI. Następnie przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w Marija Bistrica lub okolicy.

DZIEŃ 3      PLITWICE - MEDJUGORIE
Śniadanie, przejazd do Plitwic i zwiedzanie Parku Narodowego Jeziora Plitwickie obejmującego 
16 jezior połączonych  wodospadami i kaskadami wodnymi, otoczonych lasem i kamiennymi wzgórzami. Całość daje w 
sumie unikatową i naturalną mieszankę cudnej przyrody wpisanej na listę UNESCO. W godzinach południowych wyjazd 
do Medjugorie. Zakwaterowanie w pensjonacie,  obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4      MEDJUGORIE
Śniadanie i całodzienny pobyt w Medjugorie - bardzo licznie odwiedzanym miejscu pielgrzymek 
w Europie ze słynnym kościołem św. Jakuba. Wielu przybywających tutaj doświadcza swoistej odnowy życia religijnego. 
Poznamy miejsca objawień Matki Boskiej, w miarę możliwości odbędziemy spotkanie z jedną z osób widzących, 
weźmiemy udział w modlitwie różańcowej, Mszy Świętej 
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DZIEŃ 5     MEDJUGORIE – MOSTAR 
Śniadanie, po którym dalszy pobyt w Medjugorie, weźmiemy udział m.in. w Drodze Krzyżowej na Górę Krizevac. 
Następnie  przejazd do Mostaru, urokliwego bałkańskiego miasta nad Neretwą, gdzie zobaczymy kamienny Stary Most z 
XVI w. (wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO) oraz tureckie domy na Starym Mieście. Powrót do 
pensjonatu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 DUBROWNIK - NEUM
Śniadanie, po którym przejazd do Dubrownika i zwiedzanie “Perły Adriatyku” otoczonej lazurowym, ciepłym morzem i 
wspaniałymi plażami.  Miasto położone w zaciszu przyjemnego śródziemnomorskiego klimatu szczyci się ponad 
tysiącletnią historią obecną  w każdej części miasta. Zobaczymy m.in. Stare Miasto, mury obronne, zabytkowe studnie 
Onofria, gotycki Klasztor Franciszkanów, najstarszą aptekę Europy, Pałac Spoza. Przejazd do Neum, bośniackiego kurortu 
nad Adriatykiem. Neum położone jest na małym odcinku wybrzeża dalmatyńskiego pomiędzy chorwackimi 
miejscowościami wypoczynkowymi, ok. 60 km od Dubrownika i 70 km od Medjugorie. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 6      NEUM
Śniadanie, czas wolny na odpoczynek, plażowanie i kąpiele w Adriatyku, obiadokolacja i nocleg.
Alternatywnie zamiast dnia wypoczynku:
KORCULA
Śniadanie, rejs „fish-picnic” na przepiękną wyspę środkowej Dalmacji – Korcula, który rozpoczniemy od poczęstunku 
rakiją. Zacumowanie do portu w Korčuli, obiad na statku: ryba lub mięso z grilla, sałatka, pieczywo, napoje: wino, woda, 
sok. Spacer po średniowiecznym mieście Korcula, znanym jako miejsce urodzenia podróżnika Marco Polo, zobaczymy 
zabytki starówki, XV-wieczną katedrę św. Marka, Pałac Biskupi. Plażowanie, powrót do hotelu na obiadokolację  i nocleg 
(dodatkowo płatne – ok. 30 Eur/os.).

DZIEŃ 8 SPLIT - TROGIR
Śniadanie i przejazd na zwiedzanie Splitu- największego miasta Dalmacji założonego przez rzymskiego cesarza 
Dioklecjana, którego pałac zachował się po dzisiejsze czasy i stanowi główną atrakcję turystyczną miasta.  Następnie 
przejazd i zwiedzanie średniowiecznego Trogiru, którego zabytkowe centrum jest pod ochroną UNESCO. Podczas 
zwiedzania zobaczymy najcenniejsze zabytki starówki, a wśród nich m.in. katedrę św. Wawrzyńca, pałac rektorów, loggię 
miejską. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w Marija Bistrica lub okolicy.

DZIEŃ 9 WIEDEŃ
Po śniadaniu przejazd do Wiednia na odkrycie polskich śladów: Kahlenberg - miejsce związane z Janem III Sobieskim i 
odsieczą wiedeńską   oraz kościół Polski na Rennwegu. Msza Święta. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w ok. 
Brna – Ołomuńca.
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Biuro Podróży Tour Operator 

VERVINCI TRAVEL

Piotr Werwiński

ul. Słowackiego 1

85-008 Bydgoszcz

DZIEŃ 10    SVATY KOPECEK
Śniadanie i  przejazd do Ołomuńca, gdzie nawiedzimy pobliskie miejsce pielgrzymkowe - Svatý Kopeček, który od setek 
lat nierozerwalnie związany jest  z krajobrazem okolicy. Obecnie na Świętą Górkę przybywają liczni pielgrzymi oraz 
miłośnicy stylu barokowego w architekturze.  Można tu zwiedzić piękną bazylikę pod wezwaniem Nawiedzenia Marii 
Panny i wspiąć się na wieżę widokową,   z której roztacza się piękny widok  na bazylikę i Ołomuniec. Przejazd powrotny 
powrotny do Polski. Po drodze obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych (ok. 
22.30), zakończenie pielgrzymki.

Termin :   24.06 – 03.07.2018    Cena: 2480 zł/os. 
Zapisy ks. Tomasz Walterbach email; walterbach64@live.com +48 604 638 032

Zapewniamy:

� Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach ***, w Medjugorie w pensjonacie ***, 

pokoje 2,3-osobowe z łazienkami 

� Wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji, 1 obiad 

� Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem z wc, DVD, barkiem

� Opiekę i informację turystyczną pilota 

� Obowiązkową składkę na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) w wysokości 10 zł/os.

� Ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,               NNW do 2000

EUR, bagaż podróżny do 200 EUR. Obowiązują warunki ubezpieczenia Axa „Kontynenty”.

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, zestawy audio-
guide, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, opłat klimatycznych               i miejskich, rejsu „fish-
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od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za dodatkową opłatą 
(5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej w ciągu 7 dni od wpłaty zaliczki.

Uwagi:
� dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty
� na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą  950 zł
� program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności odwiedzanych miejsc. 
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