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„MODLITWA W MEDJUGORIE”
OŁOMUNIEC-MARIAZELL-TROGIR-SPLIT-MAKARSKA-MEDJUGORIE-MOSTAR-DUBROWNIKJEZIORA PLITWICKIE (9 DNI)
1 dzień
Zbiórka uczestników; przejazd do OŁOMUŃCA i zwiedzanie: maryjna kolumna wotywna z kaplicą;
ratusz z zegarem i ruchomymi figurkami; Kościół MB Śnieżnej, Katedra św. Wacława; przejazd do
hotelu na nocleg i obiadokolację;
2 dzień
Śniadanie: przejazd do MARIAZELL w Austrii; modlitwa i zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej:
Srebrny Ołtarz Łaski z cudowną figurką, kościół św. Józefa ze źródełkiem wody uzdrowień; przejazd na
nocleg i obiadokolację w hotelu turystycznym
3 dzień
Śniadanie; przejazd do Chorwacji i przejazd do TROGIRU : popołudniowe zwiedzanie wyspy
średniowiecznego miasta ukwieconego roślinnością śródziemnomorską; spacer uliczkami do rynku z ratuszem i z katedrą św. Wawrzyńca,
odpoczynek w cieniu malowniczych pałaców miejskich; przejazd na obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym;
4 dzień
Śniadanie; przejazd do SPLITU, największego miasta Dalmacji: spacer nadmorskim deptakiem z palmami i zwiedzanie pozostałości Pałacu
Dioklecjana; przejazd Magistralą Adriatycką u podnóża gór Biokovo przez słynną RIWIERĘ MAKARSKĄ: krótkie postoje w malowniczych
miejscach na podziwianie i zdjęcia wybrzeża z fantastycznymi plażami w zatoczkach i malowniczymi kurortami; wypoczynek i krótkie zwiedzanie
MAKARSKIEJ – stolicy Riwiery; przyjazd do hotelu w Medjugorie; obiadokolacja i nocleg;
5 dzień
Śniadanie; pobyt i modlitwa w MEDJUGORIE; zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym: Droga Krzyżowa na Kriżewac; Sanktuarium: historia
miejsca, kościół sanktuaryjny, Krzyż; w miarę możliwości spotkanie z jedną z osób widzących; obiadokolacja i nocleg;
6 dzień
Śniadanie; wycieczka do MOSTARU: znanego z zabytkowego mostu i starówki z atmosferą arabskiego miasta; pozostałości po wojnie, kościół Św.
Franciszka, Most nad Neretwą, Dom Turecki; powrót do MEDJUGORJE: Góra objawień w Podbrdo – różaniec; dla chętnych modlitwy w
sanktuarium do godz. wieczornych; obiadokolacja i nocleg.
7 dzień
Śniadanie; przejazd do DUBROWNIKA - zwiedzanie kamiennej starówki miasta zwanego "Perłą Adriatyku" i najdłuższego systemu fortyfikacji w
Europie.: Spacer od Wielkiej Fontanny Onufrego, przez Placa, tętniącą życiem arterię Starego Miasta do Placu Luza z reprezentacyjnymi
budowlami i portu, katedra; przejazd na nocleg w hotelu, obiadokolacja;
8 dzień
Śniadanie; wyjazd do Narodowego Parku JEZIORA PLITWICKIE - umieszczonego na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i
Przyrodniczego UNESCO: cudowna panorama na turkusowe jeziora i 92 wodospady; wyjazd w kierunku Polski;
9 dzień
Przyjazd do Polski w godzinach rannych;

Cena brutto obejmuje:
przejazd komfortowym autokarem (wc, dvd, barek, klimatyzacja)
7 noclegów wg programu w hotelach turystycznych
14 posiłków wg programu
opieka pilota
ubezpieczenie NNW i KL
podatek VAT
UWAGA! Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w
program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach.
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