AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin
23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37

MEDJUGORIE – CHORWACJA
7 DNIOWA PIELGRZYMKA termin: wiosna 2022
PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ 1
Wyjazd z Kraśnika we wczesnych godzinach porannych. Przejazd przez Słowację i Węgry w
kierunku granicy z Chorwacją. Przejazd do hotelu w okolicach granicy węgierskochorwackiej na obiadokolację i nocleg tranzytowy.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Sarajewa. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta, gdzie
mieszają się wpływy różnych kultur i religii. Nawiedzimy Katedrę Serca Jezusowego
wybudowaną w latach 1884-1889, jako pierwszą rzymskokatolicką świątynię od czasu
zburzenia katolickiego kościoła pod koniec XVII w. Zobaczymy między innymi: plac
Bascarsija, meczet cesarski, meczet Gazi Husrev-bega, teatr narodowy, neomauretańską
synagogę, Latinski Most – miejsce zamachu na arcyksięcia Ferdynanda. Przejazd na
obiadokolację i nocleg do Medjugorie.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Dzień przeznaczony na nawiedzenie Sanktuarium, osobiste refleksje i
odpoczynek. Centrum Medjugorie to kościół św. Jakuba. W skromnym wnętrzu świątyni
okna zdobią witraże przedstawiające 14 epizodów z życia Maryi Dziewicy oraz sceny
związane z objawieniami. Wspólne wejście na Górę Objawień w Podbrdo, na którą
prowadzi droga wyznaczona tablicami z brązu przedstawiającymi kolejne tajemnice
różańca świętego. To miejsce pierwszych objawień, w którym Matka Boża przekazała
widzącym orędzie pokoju. Modlitwa przy Niebieskim Krzyżu. W tym miejscu od 4 lipca
1982 roku, spotyka się grupa modlitewna wizjonera Ivana. Możliwy codzienny udział w
wieczornym programie modlitewnym w sanktuarium. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Dubrownika. Zwiedzanie malowniczo położonego miasta o
wspaniałym klimacie, i niezwykłych uliczkach. Znajdują się tu liczne zabytki: ponad 20
bastionów i baszt z X-XV w., pałac Rektorów, pałac Sponza, archiwum dubrownickie,
odwach z wieżą zegarową, gotycki klasztor Franciszkanów Mala Braća, najstarsza apteka w
Europie (od 1317 roku), gotycki klasztor Dominikanów, renesansowy kościół św. Spasa,
barokowy kościół św. Błażeja – patrona Republiki Dubrownickiej, klasztor Klarysek, wielka
studnia Onofria i wiele innych zabytkowych budowli. Spacer główną ulicą miasta – Stradun
– łączącą dwie bramy miejskie. Krótki spacer po murach miejskich. Pobyt na plaży. Powrót
na obiadokolację i nocleg
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Mostaru. Zobaczymy kamienisty brzeg niesamowicie turkusowej
rwącej rzeki Neretwy z górującym nad nią starym kamiennym mostem. Poczujemy tu
prawdziwie bałkański klimat. Spacer po starym mieście. Zobaczymy m.in.: dzielnicę Stara
Carsija, w której znajdują się tutaj tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, a także liczne
restauracje z lokalną kuchnią. Następnie przejazd nad wodospad Kravica i popołudniowy
wypoczynek na wodospadach. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na
www.agattravel.pl oraz www.agat.eu ZAPRASZAMY
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DZIEŃ 6
Śniadanie. Wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną. Przejazd do Sanktuarium
Najświętszej Krwi Chrystusa w Ludbregu. Zwiedzanie, udział w wieczornym programie
modlitewnym w Sanktuarium. Obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Polski. Powrót do Kraśnika w godzinach
wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.

CENA za osobę: 850 PLN + 195 EUR /50 uczestników płatnych
CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem, wyposażonym w klimatyzację, barek, toaletę;
opłaty drogowe, parkingowe i graniczne;
zakwaterowanie: 2 noclegi tranzytowe oraz 4 noclegi w hotelu Medjugorie (pokoje
2 osobowe); wyżywienie: śniadania i obiadokolacje;
taksy klimatyczne; opiekę pilota;
usługę miejscowych przewodników wg programu;
zestawy słuchawkowe tour guide;
bilet wstępu na Wodospady Kravica;
ubezpieczenie KL i NNW;
opłatę na TFG oraz TFP;
podatek VAT
CENA NIE ZAWIERA:
wyżywienia na trasie przejazdu;
wydatków własnych uczestników;
atrakcji nie ujętych w programie
UWAGI:
program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie;
każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości:
paszport (ważny minimum 6 miesięcy) lub dowód osobisty;
organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieważny dokument uczestnika
podczas kontroli granicznej
zalecany paszport covidowy green pass
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