
Pielgrzymka do Medziugorje – 6 dni 

 
 
 
 

Medziugorje to niewielka miejscowość w południowej części Bośni i Hercegowiny, 
dynamiczne miejsce kultu religijnego, do którego przybywa wiele tysięcy 

pielgrzymów z całego świata.  
 

 

Termin: 24-29/06/2019 

Ilość osób: 45 + pilot + 2 kierowców 
 

Program pielgrzymki: 

1 dzień: 

Wyjazd w godz. porannych; Orneta, Olsztyn, Mrągowo, Szczytno, przejazd 
do Czech, obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu***, pok. 2-3 os. z 

łazienkami, nocleg. 
2 dzień: 

Śniadanie, przejazd do Medziugorje, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg w pensjonacie. Pensjonat*** znajduje się niedaleko centrum Medziugorja, kilka 

minut spacerkiem od kościoła św. Jakuba. Miła rodzinna atmosfera, życzliwi właściciele i smaczne 
jedzenie. Pensjonat posiada 54 miejsca noclegowe w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych. Klimatyzowane 
pokoje wyposażone są w łazienki i mają bezpłatny dostęp do internetu. W skład pensjonatu 
wchodzi klimatyzowana restauracja i taras idealny do wspólnych modlitw i medytacji. W restauracji 

są serwowane domowe dania z naciskiem na kuchnię śródziemnomorską, do których podawane jest 
wino. 

3 – 4 dzień: 

Śniadania, obiadokolacje 
• codzienne nabożeństwo: różaniec, Msza święta 

• po Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu 
• wspólna Droga Krzyżowa na górę Kriźevac 

• wspólne wejście na Górę Zjawień – Podbrdo 
• spotkania z osobami posługującymi w Medziugorje (w miarę 

możliwości) 

• wycieczka do Mostaru - miasta z niezwykłym bałkańskim klimatem, 
zwiedzanie starówki i Starego Mostu, spacer klimatycznymi alejkami, przy 

których znajdują się stylowe kawiarenki i barwne stragany 
• wyjazd na wodospady Kravica – czas wolny na odpoczynek, dla 

chętnych kąpiel przy wodospadach 
5 dzień: 

Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną, obiadokolacja w trakcie przejazdu, 
zakwaterowanie, nocleg tranzytowy w hotelu*** w hotelu w Brnie lub 

okolicy 
6 dzień: 

Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną, obiad w trakcie przejazdu, powrót w 
godz. wieczornych 
 



Cena: 1390 zł/os + Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł 
ŁĄCZNIE 1400 zł 

 
Cena zawiera: przejazd luksusowym autokarem (klimatyzacja, WC, barek, 

DVD, internet), opiekę duszpasterską, opiekę pilota - przewodnika, 
ubezpieczenie KL i NNW, wyżywienie: 5 x śniadania i 5 x obiadokolacje, 1 

x obiad, zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach, 3 x nocleg w pensjonacie, 

opłaty drogowe i parkingowe.   
 

WAŻNE! Należy posiadać paszport ważny minimum 3 miesiące. 
 

Organizator: Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 11-130 Orneta ul. 
Kościelna 3 

 
Zapisy i informacje: ks. Maciej Burdyński lub ks. Krzysztof Józefczyk  

(osobiście lub maciek.burdynski@gmail.com).  
 

Przy zapisie na pielgrzymkę wymagana zaliczka w kwocie 200-400 zł; 
pozostałe wpłaty rozłożone w ratach).  

Istnieje możliwość ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji z pielgrzymki 
ok. 3% wartości poniesionych kosztów.  

  

ZAPRASZAMY 
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