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PIELGRZYMKA NA BAŁKANY (SAMOLOTOWO – AUTOKAROWA) 

 

                          
 

MEDJUGORIE – TIHALJINA – MOSTAR – KRAVICA – VEPRIĆ – 
MAKARSKA – SINJ – SPLIT  

 

 

TERMIN 13.09 – 20.09.2018 
 
RAMOWY PROGRAM 
 

1. dzień (13.09, czwartek): Zbiórka na lotnisku London Stansted o godz. 14.00. Przywitanie 
grupy. Wylot do Splitu  o godz. 16.20. .Przylot do Chorwacji o godz. 19.55. Przejazd w kierunku 
Medjugorie. Przyjazd na miejsce ok. północy. Zakwaterowanie i 1 nocleg (bez obiadokolacji). 

  

2. dzień (14.09, 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. Obiadokolacja. Udział w modlitwie różańcowej i Mszy św. i Adoracji Krzyża. 2 nocleg 
 

3. dzień (15.09, sobota): Śniadanie. Wejście na Górę Objawień: miejsca pierwszych 
objawień Matki Bożej, kilkaset metrów ponad przysiółkiem wioski Bijakovici zwanym 
PODBRDO. Od domów do samego miejsca objawień prowadzi stroma ścieżka, przy której w 
1989 roku umieszczono płaskorzeźby z brązu przedstawiające tajemnice różańca. Na drodze 
do miejsca objawień ustawiono wielki drewniany krzyż, który oznacza miejsce, gdzie Matka 
Boża trzeciego dnia objawień poprzez Mariję Pavlović po raz pierwszy wezwała do pokoju. W 
miejscu objawień, w dwudziestą rocznicę objawień postawiono figurę Królowej Pokoju 
wykonaną zgodnie ze wzorcem, który znajduje się przed kościołem parafialnym. Spotkanie z 
Podbrdem jest dla pielgrzymów spotkaniem z Matką Bożą dzięki modlitwie prywatnej i 
modlitwie różańcowej. Czas na indywidualną modlitwę. Obiadokolacja. Udział w modlitwie 
różańcowej i Mszy św. Udział w wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 3 nocleg. 
 

4. dzień (16.09, niedziela): Śniadanie. Wyjście (w godzinach rannych) na Drogę Krzyżową na 
górę KRIZEVAC. Križevac to wzgórze wznoszące się ponad Medjugoriem (520 m), na którym 
parafianie 15 marca 1934 roku wznieśli krzyż ze zbrojonego betonu. Na krzyżu wyryto napis: 
«Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi rodzaju ludzkiego na znak wiary, miłości i nadziei, na 
pamiątkę 1900 rocznicy męki Jezusowej». W cokół krzyża zostały wmurowane relikwie Krzyża 
Świętego otrzymane na tę okazję z Rzymu. Od początku objawień Matki Bożej na Križevacu 
zaczęto odmawiać Drogę Krzyżową. Na początku stacje oznaczone były drewnianymi 
krzyżami, a w 1988 roku umieszczono tam płaskorzeźby wykonane z brązu. Na każdej z nich 
(oprócz modlitwy w ogrodzie Getsemani) znajduje się postać Matki Bożej. Dla pielgrzymów 
Križevac oznacza wezwanie, by spotkać Jezusa w Jego męce i odkryć Jego miłość. Powrót do 
pensjonatu na śniadanie. Odpoczynek. W godzinach wczesno popołudniowych przejazd do 
TIHALJINY. Nawiedzenie kościoła św. Eliasza. Modlitwa przed cudowną figurą Matki Bożej 
Królowej Pokoju. Powrót do Medjugorie. Obiadokolacja. Udział w modlitwie różańcowej i Mszy 
św. 4 nocleg. 
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5. dzień (17.09, poniedziałek): Śniadanie. Przejazd do MOSTARU. Zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem miejscowym:  kamienny Stary Most (wpisany na Listę UNESCO), meczet Koski 
Mehmed – Paszy, dzielnica Stara Carsija. Czas wolny na degustację kawy parzonej po 
bośniacku z rachatłukum (cukier o konsystencji galaretki z orzechem w środku), słynnej 
baklawy i innych typowych dla tego regionu dań. Istnieje również możliwość zakupienia 
produktów lokalnych: wyroby ceramiczne, z mosiądzu itd. Powrót do Medjugorie. 
Obiadokolacja. Udział w modlitwie różańcowej i Mszy św. 5 nocleg.  
 

6. dzień (18.09, wtorek): Śniadanie. Przejazd nad wodospady KRAVICA, które rozciągają się 
na ponad 100 metrach szerokości, a spadek poziomu dochodzi do 25 m. Ze względu na 
malownicze położenie i krystalicznie czystą wodę wodospady są popularnym miejscem kąpieli. 
Czas wolny na odpoczynek. Powrót do Medjugorie. Zakup pamiątek i indywidualna modlitwa. 
Obiadokolacja. Modlitwa różańcowa, Msza św.  Udział w wieczornej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. 6 nocleg 
 

7. dzień (19.09, środa): Śniadanie. Msza Św. Później wykwaterowanie i przejazd nad Adriatyk. 
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny na morskie kąpiele i odpoczynek w nadmorskim 
kurorcie. Wieczorem obiadokolacja i 7 nocleg. 
 

8. dzień (20.09, czwartek): Śniadanie. Wykwaterowanie. Nawiedzenie chorwackiego Lourdes 
w VEPRIĆ (w 160 rocznicę objawień Matki Bożej w Lourdes), sanktuarium, które powstało 
w 50 rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Udział we Mszy św.. 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. Przejazd do pobliskiego SPLITU, który obok Dubrownika i Trogiru, uchodzi za jedno z 
najpiękniejszych miast nad Adriatykiem. Spacer po mieście z przewodnikiem lokalnym: katedra 
św. Dujama, Pałac Dioklecjana, port. Czas wolny na starówce. Transfer na lotnisko. Wylot do 
Londynu o godz. 20.40. Przylot na lotnisko London Stansted o godz. 22.20. Pożegnanie grupy. 
Zakończenie pielgrzymki. 
 
 

Cena: 750 EUR / os. (ok. 665 GBP) 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ŚWIADCZENIA: 
- przeloty samolotem Londyn-Split- Londyn (linie Jet2com), 
- bagaż podręczny: 10 kg, bagaż główny: 22 kg, 
- przejazdy komfortowym autokarem w Chorwacji i Bośni (klimatyzacja, wc, dvd), 
- 7 noclegów: 6 w Medjugorje, pokoje 2 os. z  łazienkami, 1 na terenie Dalmacji, 
- wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadań, 6 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, pamiątkowe obrazki 
 
Proszę pamiętać, że cena nie zawiera:  
- biletów wstępu, przewodników lokalnych, opłat wjazdowych i taksy klimatycznej. Należy 
przeznaczyć na te wydatki łącznie 30 Euro (kwota ta będzie zbierana przez pilota na początku 
pielgrzymki), 
- napojów do obiadokolacji. 
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