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PIELGRZYMKA SZLAKIEM SANKTUARIÓW AUSTRII I BAŁKANÓW
Z WYPOCZYNKIEM NAD ADRIATYKIEM

(bez nocnych przejazdów)

               

Mariazell, Ludbreg, Zadar, Split, Trogir, Sinj, Makarska Riwiera, Medugorje, Mostar,
Dubrownik, Sibenik, Ptujska Góra

     
TERMIN: 09.07 – 17.07.2018 

1. dzień (09.07, poniedziałek)): Wyjazd z Polski ok. godz. 4.00. Przejazd tranzytowy przez Czechy
do Austrii.  Nawiedzenie  Sanktuarium Maryjnego Trzech Narodów w  MARIAZELL. Jest to jedno z
największych  Sanktuariów  Maryjnych  w  Europie,  które  ponad  850  lat  temu  założyli  Ojcowie
Benedyktyni.  Maryja  Wielka  Matka Austrii,  Można Pani  Węgier,  Matka Narodów Słowiańskich  to
wszystkie  tytuły,  jakie  nadano  Madonnie  z  Mariazell.  W skład  kompleksu wchodzi  bazylika  p.w.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Ołtarzem Łaski z figurką Madonny wyrzeźbioną z lipowego
drewna. Czczona figurka Maryi zwana Gnadenbild (Wizerunek Łaski) znajduje się dokładnie tam,
gdzie  mnich  Magnus  zbudował  swoją  pierwszą  kapliczkę,  a  ponieważ  przypominała  ona  jego
zakonną celę, przylgnęła do niej nazwa Maria In der Zelle (Maria w celi) - stąd nazwa sanktuarium.
Modlitwa  przed  Ołtarzem Łaski  z  cudowną  figurą  Matki  Bożej.  Udział  we  Mszy  na  rozpoczęcie
wspólnego  pielgrzymowania.  Dalszy  przejazd  w  kierunku  Chorwacji.  Przyjazd  do  LUDBREGU-
miejsca cudu eucharystycznego, gdzie w roku 1411 pewien kapłan zwątpił w przemienienie chleba i
wina w Ciało i Krew Chrystusa. Wątpiąc, na własne oczy zobaczył w kielichu prawdziwą ludzką krew.
Przestraszony,  przy  pomocy  murarza,  ukrył  relikwie,  których  tajemnicę  wyjawił  dopiero  na  łożu
śmierci. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i 1 nocleg. 

 

2.  dzień  (10.07,  wtorek):  Śniadanie.  Udział  we  Mszy  św.  w  Sanktuarium  Krwi  Pańskiej.
Wykwaterowanie  z  hotelu  i  przejazd  do  „chorwackiej  Częstochowy”-  MARIJA
BISTRICA.  Modlitwa przed cudowną figurą Czarnej  Madonny.  Zapoznanie się z historią miejsca,
spacer po krużgankach, w których umieszczono obrazy wotywne w podziękowaniu za otrzymane
łaski  za  wstawiennictwem  Patronki  Narodu  Chorwackiego.  Po  południu  przejazd  do  ZADARU-
jednego  z  najpiękniejszych  miast  Północnej  Dalmacji.  Zwiedzanie  starówki  z  przewodnikiem
lokalnym:  romańska  Katedra  św.  Anastazji  (przełom XII  i  XIII  w.),  rotunda  św.  Donata,  „organy
morskie”. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 2 nocleg. 

3.  dzień  (11.07,  środa):  Śniadanie.  Przejazd  do  SPLITU.  Spacer  po  mieście  z  przewodnikiem
lokalnym: katedra św. Dujama, Pałac Dioklecjana. Przejazd do pobliskiego  TROGIRU. Zwiedzanie
miasta:  Katedra św. Wawrzyńca z XII  wieku,  Ratusz i  Starówka. Następnie przejazd do  SINJ,  w
którym  znajduje  się  klasztor  i  kościół  franciszkański  z  łaskami  słynącym  obrazem  Matki  Bożej
przywiezionym przez zakonników w XVII wieku. Zapoznanie się z historią miejsca. Udział we Mszy
św. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i 3 nocleg. 

4.  dzień  (12.07,  czwartek):  Śniadanie.  Wyjazd  na  MAKARSKĄ  RIWIERĘ.  Nawiedzenie
Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w VEPRIĆ- miejscu, które powstało na pamiątkę pięćdziesiątej
rocznicy objawień Lourdes w 1908 roku z inicjatywy miejscowego biskupa Juraja Racića. To urokliwe
sanktuarium  położone  jest  na  zboczach  zalesionych  gór.  Udział  we  Mszy  św.  Przejazd  do
miejscowości  MAKARSKA, nadmorskiego kurortu. Czas wolny na odpoczynek nad Adriatykiem. W
godzinach popołudniowych przejazd do MEDJUGORIE. Zakwaterowanie, obiadokolacja. 4 nocleg. 

5. dzień (13.07, piątek):  Śniadanie.  Spacer po miasteczku. Zapoznanie się z najważniejszymi dla
pielgrzyma miejscami kultu Bożego. W programie min.: Kaplica Adoracji, kościół św. Jakuba, Kaplica
Spowiedzi,  Figura  Chrystusa  Zmartwychwstałego.  Czas  na  indywidualną  modlitwę.  Po  południu
przejazd do pobliskiego  MOSTARU. Zwiedzanie miasta z  przewodnikiem miejscowym: kamienny
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Stary Most (wpisany na Listę UNESCO), meczet Koski Mehmed - Paszy, dzielnica Stara Carsija.
Udział  we  Mszy  św.  Czas  wolny  na  degustację  słynnej  kawy  po  bośniacku,  lodów  i  baklawy.
Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 5 nocleg. 

6. dzień (14.07, sobota):  Śniadanie.  Przejazd do  DUBROWNIKA- miasta potocznie nazywanego
„Perłą Adriatyku”  Zwiedzanie starówki  z  przewodnikiem miejscowym (Studnia Onufrego,  katedra,
kościół św. Błażeja, port). Udział we Mszy św. w kościele św. Błażeja- głównego Patrona miasta.
Czas wolny na starówce. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 6 nocleg.

7. dzień (15.07, niedziela): Śniadanie. Msza Św. Całodzienny wypoczynek nad morzem. W tym dniu
proponujemy rejs statkiem tzw. Fish Picnic. W programie: opalanie, kąpiele morskie, obiad z daniem
z ryb i winem.  Wieczorem obiadokolacja i 7 nocleg.

8 dzień (16.07, poniedziałek): Śniadanie. Przejazd do SIBENIKA, miasta, o którym potocznie  mówi
się, że pachnie winem i oliwkami. Zwiedzanie miasta: renesansowa Katedra św. Jakuba wpisana listę
Światowego Dziedzictwa kultury UNESCO w 2000 roku. Świątynia w całości została wybudowana z
kamienia  na  przełomie  XV  i  XVI  wieku,  a  na  jej  zewnętrznej  elewacji  wyrzeźbiono  74  głowy
mieszkańców z czasów jej budowy. W dalszej części programu: Pałac Księżycowy, Plac Republiki
Chorwackiej.  Udział  we  Mszy  św.  Przejazd  w  okolice  Zagrzebia.  Zakwaterowanie  w  hotelu,
obiadokolacja i 8 nocleg. 

9 dzień (17.07, wtorek):  Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.  Przejazd do Słowenii. Nawiedzenie
sanktuarium maryjnego na PTUJSKIEJ GÓRZE, do którego pielgrzymują wierni od sześciu wieków.
Nawiedzenie świątyni uchodzącej za perłę słoweńskiego gotyku.  Modlitwa przed łaskami słynącą
płaskorzeźbą Madonny, która pod swoim matczynym płaszczem kryje 82 postacie. Udział we Mszy
św.  na  zakończenie  wspólnego  pielgrzymowania.  Tranzytowy  przejazd  przez  Austrię  i  Czechy.
Przyjazd do Polski około północy.

Cena: 1.980 zł/ os. przy grupie 40 – 45 osób

ŚWIADCZENIA:
- przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, DVD, cafe bar),
- 8 noclegów, pokoje 2- 3 os. z  łazienkami,
- wyżywienie 2x dziennie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji,
- opieka pilota - przewodnika na całej trasie, 
- opieka duchowa kapłana, 
- ubezpieczenie KL, NNW, CP- choroby przewlekłe, bagaż; SIGNAL IDUNA S.A.,
- rezerwacje Mszy św. 
- PAKIET PIELGRZYMA: śpiewnik, chusta,
- składka na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

Cena nie zawiera wydatków własnych, biletów wstępu, przewodników lokalnych, rejsu „fish picnic”, opłat 
wjazdowych i taksy klimatycznej. Należy przeznaczyć na te wydatki łącznie ok. 60 Euro.
Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji.
Dopłata do pokoju 1- osobowego 600 zł

Przelewów dokonujemy na konto:
Biuro Podróży „Vero Travel”, ul. Krakowska 37, 45 - 075 Opole
konto bankowe: BZ WBK SA  51 1090 2590 0000 0001 2303 7371 
tytułem: pielgrzymka „Sanktuaria Bałkanów”, termin 9.07 - 17.07.2018

Zapraszamy na naszą stronę internetową  www.moja-pielgrzymka.eu
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