
Termin 08-18.06.2023r. 

1. Dzień 08.06.2023r. 

Wyjazd z Wapienicy w godzinach południowych. Przejazd tranzytowy do miejscowości 

Lundberg w Chorwacji. Tam mieści się sanktuarium ciała i krwi Chrystusa. To tam w XV wieku zdarzył 

się cud eucharystyczny i od tego czasu miejsce to jest celem pielgrzymek pielgrzymów z wielu krajów 

Europy. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.  

 

2. Dzień 09.06.2023r. 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Msza św. Krótkie zapoznanie się z historią 

sanktuarium – zwiedzanie. Przyjazd przez wybrzeże chorwackie do Czarnogóry. Zakwaterowanie w 

hotelu na Riwierze czarnogórskiej. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

3. Dzień 10.06.2023r. 

Śniadanie. Wyjazd nad Jezioro Szkoderskie, które jest największym jeziorem na Półwyspie 

Bałkańskim. Jego powierzchnia w 2/3 leży w Czarnogórze, a 1/3 w Albanii. Znajduje się zaledwie 7 

km od morza i zajmuje powierzchnię nawet do 550 km2. Rejs po jeziorze. Lunch w regionalnej 

restauracji. Czas na plażowanie. Powrót do hotelu.  Obiadokolacja. Nocleg. 

4. Dzień 11.06.2023r. 

Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie czarnogórskich monastyrów. Monastyr Ostrog – największy 

ośrodek kultury prawosławnej w Czarnogórze, Zwiedzanie wykutej w skale cerkwi Wprowadzenia 

NMP do Świątyni. Następnie przejazd kanionami górskimi do Monastyru Moraca – prawosławnego 

męskiego klasztoru pochodzącego już z XIIIw. Przejazd przez stolicę Czarnogóry – Podgoricę. Powrót 

do hotelu.  Obiadokolacja. Nocleg. 

5. Dzień 12.06.2023r. 

Śniadanie. Przejazd do Szkodry. Jednego z największych miast albańskich, centrum 

katolicyzmu w Albanii. Zwiedzanie zamku Rozafa z widokiem na jez. szkoderskie. Msza św. w 

archikatedrze św. Szczepana w Szkodrze. Czas wolny.  Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

6. Dzień 13.06.2023r. 

Śniadanie. Dzień wolny, przeznaczony na wypoczynek. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

7. Dzień 14.06.2023r.  



Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. W drodze do Medjugorie zwiedzanie miast Zatoki 

Kotorskiej. Kotor – ufortyfikowane, otoczone murami,  zabytkowe Stare Miasto z wieloma 

zabytkami, m.in. katedra św. Tripuna z XIV wiecznymi freskami  i skarbcem. Przejazd do Budvy, 

miasta nazwanego „Małym Dubrovnikiem”. Zwiedzanie Starego Miasta i Cytadeli, Cerkiew św. Trójcy 

oraz kościołów Santa Maria In Punta i św. Savy. Rejs na wyspę Matki Boskiej ze Skały - katolickie 

sanktuarium na sztucznej wyspie. Przyjazd do Medjugorie. Zakwaterowanie w pensjonacie. 

Obiadokolacja. Nocleg.  

 

 

8. Dzień 15.06.2023r. 

Śniadanie, zwiedzanie  Medugorje. Kościół św. Jakuba. Przejazd na miejsce  objawień – 

Podbrdo, dom wspólnoty Cenacolo. Czas wolny.  Obiadokolacja, Msza Święta, adoracja i różaniec. 

Powrót na nocleg.  

9.    Dzień 16.06.2023r. 

Wczesny wyjazd na drogę krzyżową na wzgórze Krizevac. Powrót do pensjonatu na śniadanie. 

Przejazd do Mostaru. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta: kamienny Stary Most, meczet Koski 

Mehmed-Paszy, dom turecki oraz dzielnica Kujundziluk Carsija, powrót do Medugorje na  

obiadokolację. Msza Święta i wieczorna adoracja. Nocleg. 

 

10. Dzień 17.06.2023r. 

Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd do Chorwacji nad Adriatyk. Czas na plażowanie na wybrzeżu 

chorwackim. Powrót  do Medugorje  na  obiadokolację.  Msza Święta i wieczorna adoracja. Nocleg. 

 

11. Dzień 18.06.2023r. 

Śniadanie. Wczesny wyjazd do kraju. Przyjazd do Wapienicy w godzinach nocnych. 

 

Koszt pielgrzymki 2500 zł.  

Cena obejmuje:  

• transport komfortowym autokarem zgodnie z programem, 

• 1 nocleg tranzytowy przy granicy chorwackiej w drodze do Czarnogóry 

• 5 noclegów w hotelu w Czarnogórze (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 

• 4 noclegi w pensjonacie w Medjugorie 

• wyżywienie: śniadania, obiadokolacje (w pierwszym dniu nie ma obiadokolacji) 

• lunch w regionalnej restauracji nad jez. Szkoderskim 

• opiekę pilota oraz opłaty przewodnickie w wymaganych miejscach, 

• ubezpieczenie KL i NNW. 

Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 50 euro, napoi 
do obiadokolacji w hotelach oraz wydatków związanych z prywatnymi potrzebami. 



 


