
 

 

 

 

 

 

           Parafialna pielgrzymka  

                    na Bałkany  

                    07-13.09.2020 
 

 Opieka duchowa: Ks.Krzysztof Cwenar 

                                         

Dzień I – 07.09.2020  - ŁĘŻKOWICE – MARIA BISTRICA 

Zbiórka w Parafii w godzinach wczesno porannych ok 04.00. 

 Przejazd do Marii Bistricy – Chorwackiej Częstochowy,  

Msza Święta. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień II – 08.09.2020 – SPLIT – MEDJUGORIE  

Śniadanie, wykwaterowanie.  Przejazd do SPLITU – zwiedzanie miasta  

z przewodnikiem, czas wolny. Msza Święta. Następnie przejazd do Medjugorie -  

 zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień III – 09.09.2020 – MEDJUGORIE - MOSTAR 

Śniadanie. Wejście na górę objawień w Međjugorje – Podbrdo ,  

odmówienie różańca na dróżkach różańcowych, Spotkanie z widzącymi lub wspólnotą 

Cenacollo, spacer po Medjugorie. Przejazd do Mostaru – zwiedzanie z przewodnikiem,  

czas wolny.  Powrót do hotelu, obiadokolacja . Wieczorny program modlitewny. Nocleg 

Dzień IV – 10.09.2020 – MEDJUGORIE – RIVIERA MAKARSKA 

Wczesne wyjście na górę Krizevac-– na górze znajduje się Krzyż   

upamiętniający 1900. rocznicę Męki Pańskiej odprawienie drogi krzyżowej.  

Powrót do hotelu na śniadanie. Następnie przejazd na RIVIERĘ MAKARSKĄ - 

wypoczynek na plaży. Powrót do Medjugorie. Udział w wieczornych nabożeństwach  
oraz Międzynarodowej Mszy Świętej. obiadokolacja, nocleg.  

Dzień V -11.09.2020 – DUBROVNIK  

Śniadanie, przejazd do Dubrovnika – perły Adriatyku. Zwiedzanie miasta  

z przewodnikiem miejscowym. Czas wolny oraz Msza Święta. Powrót do  

Medjugorie na obiadokolacje. Udział w wieczornych nabożeństwach,  

nocleg.  



                             Dzień VI – 12.09.2020- MARIAZELL 

                                  Śniadanie, wykwaterowanie . Msza Święta u Gospy da Puta – Matki  

                                  Bożej Podróżujących. Następnie przejazd   do  hotelu w Mariazell.  

                                  zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.   

 

     Dzień VII – 13.09.2020 – MARIAZELL - ŁĘŻKOWICE 

                                   Śniadanie, wykwaterowanie. Msza Święta. Zwiedzanie Mariazell – czas  

   wolny na indywidualną modlitwę. Dojazd do miejsca zbiórek  

                                             w godzinach wieczornych.  

   

                                                               Cena : 200 euro + 880 zł  

 
               Cena obejmuje: 
 

- 6 noclegów w pokojach 2-3 osobowych   
    w hotelach *** 
- 6 śniadań i 6 obiadokolacji 
- przejazd komfortowym autokarem  
   z  klimatyzacją, video 
 - opiekę pilota - przewodnika 
 - ubezpieczenie KL 15 000 e, NNW 10 00 zł,  
  OC 10 000 euro, CP 
 - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 
 

Cena nie obejmuje:  
 
-  20 euro – koszty realizacji programu 
(Jeziora Plitvickie, przewodnicy miejscowy, 
ofiary, wjazdówki do miast) 
- 20 euro dziennie – dopłata do pokoju  
 jednoosobowego 

                                     DODATKOWE UBEZPIECZENIE 
   - od kosztów rezygnacji w nagłych przypadkach – 65 zł 
   - od kosztów rezygnacji z powodu chorób przewlekłych – 120 zł  
  

  
                         

   Organizatorem Pielgrzymki jest: 

TARNOWSKIE BIURO PIELGRZYMKOWE - BV 
 Sp. Jawna S. Rusin i I. Kaczmarczyk,  

Ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych nr 1226 
 

 


