
PIELGRZYMKA Z PARAFII ŚWIĘTEJ KATARZYNY W ZGIERZU 

DO MEDJUGORJE I CHORWACJI 

 W DNIACH 08.07-16.07.2022r. 

 

(opiekun duchowy Ksiądz Adam Dolata) 
 

Ilość uczestników: 40 

Koszt całkowity: 900 PLN + 240 euro                                                                      

 

Zaliczka 450zł – płatna do 31.05.2022r. 

II rata 450zł – płatna do 30.06.2022r. 

III rata 240 euro – płatna w autokarze w dniu wyjazdu    

 
1 dzień – 08.07.2022, piątek 

Godzina: 13:30 zbiórka i pakowanie bagaży do autokaru na placu przykościelnym, 
Godzina: 14:00 Msza święta w kościele św. Katarzyny, 
wyjazd około godziny 15 w kierunku granicy. Przejazd non stop przez Katowice, Czechy, Austrię, Słowenię, 

Chorwację.   

 
2 dzień – 09.07.2022, sobota– Medjugorie (zakwaterowanie) 

Przyjazd do pensjonatu pod Medjugorie. Zakwaterowanie i obiadokolacja. 

Około godziny 19 Msza Święta w kaplicy w pobliżu pensjonatu. 

Następnie czas na regenerację sił po podróży i odpoczynek. Nocleg. 
                                                                                                                                                                         
3 dzień – 10.07.2022, czwartek – Podbrdo (Góra Objawień) – Medjugorie – Wodospady Kravica 

 
Wczesne śniadanie. Wejście na Podbrdo – Górę Objawień, miejsca pierwszych objawień Matki Bożej, 

możliwość indywidualnej modlitwy, następnie zwiedzanie miasta Medjugorie z polskojęzycznym 

przewodnikiem: Kaplica Adoracji, Kamienna figura Królowej Pokoju (dzieło Dino Felicjo z Włoch, 

która stała się symbolem sanktuarium, figura św. Leopolda Bogdana Mandicia patrona spowiedników, 

indywidualna modlitwa przy figurze Zmartwychwstałego Zbawiciela. 

 

O godzinie 13 udział we Mszy Świętej niedzielnej sprawowanej w Medjugorie w języku polskim. 



 
Następnie przejazd na wodospady Kravica na rzece Trebiżat, jednego z niezwykłych i uroczych miejsc 

Bośni i Hercegowiny, odpoczynek – możliwość kąpieli i plażowania. Powrót do pensjonatu. 

Obiadokolacja. Wieczór integracyjny       Nocleg. 

 
4 dzień – 11.07.2022, poniedziałek – Zaostrog – Riviera Makarska (plaża) 
 
Śniadanie. Przejazd do Chorwacji do miejscowości Zaostrog. Plażowanie.                                                       

Powrót do pensjonatu.  Obiadokolacja. Następnie udział we Mszy Świętej o godzinie 19 w różnych językach 

świata na placu przy kościele Św. Jakuba w Medjugorie. Czas wolny. Powrót do pensjonatu, nocleg. 

 

(Msza Święta tłumaczona symultanicznie) 

 
5 dzień – 12.07.2022, wtorek - Dubrownik 

 
Wczesne śniadanie. Msza Święta. Następnie wyjazd  do Dubrownika, zwiedzanie miasta z przewodnikiem 

polskojęzycznym. Czas wolny. (Dla chętnych - dodatkowo płatne - wstęp ok. 20 euro: mury obronne 

okalające miasto, wjazd kolejką linową na Wzgórze Srđ (412 m n. p. m)  najbardziej spektakularny punkt 

widokowy Dubrownika). Ze wzgórza widać całą panoramę miasta oraz tajemniczą wyspę Lokrum 

(niewielka wysepka położona ok 600m od Dubrownika, nazywana „wyspą miłości” lub ogrodem 

Dubrownika).                                                 

Powrót do pensjonatu na obiadokolację i nocleg. 
 
6 dzień- 13.07.2022, środa – Góra Kriżewac, Mostar i Blagaj 

 

Śniadanie. Wczesny wyjazd pod Górę Krzyżową Kriżewac - wzgórze wznoszące się nad 

Medjugorie 520 m, w trakcie wejścia na górę odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. 



 

 
Następnie przejazd do Mostaru, zwiedzanie pięknego starego miasta bośniackiego wraz z przewodnikiem 

polskojęzycznym, przejazd słynną Aleją Snajperów, spacer po starym rynku, możliwość dokonania zakupu 

oryginalnych pamiątek, czas wolny. 
W dalszej części dnia przejazd do miasteczka Blagaj z muzułmańskim klasztorem derwiszów z przełomu 

XV i XVI w, ze źródłem rzeki Buny. 
W drodze powrotnej możliwość zrobienia zakupów w markecie KONZUM. 
Powrót do pensjonatu na obiadokolację, udział we Mszy Świętej o godzinie 19. Możliwość poświęcenia 

zakupionych pamiątek i dewocjonaliów. 

Powrót do pensjonatu, nocleg. 
 
7 dzień – 14.07.2022, czwartek - Zaostrog – Riviera Makarska (plaża) 

 
Śniadanie.  Przejazd w okolice miasteczka Zaostrog. Plażowanie. 
Udział we Mszy św. w różnych językach świata o godzinie 19. 
Obiadokolacja i nocleg. 

 
8 dzień – 15.07.2022, piątek - Gradac i Hvar 
 

 
Śniadanie. Wykwaterowanie z pensjonatu około godziny 8.00. Wyjazd do Gradaca i przepłynięcie kutrem 

na wyspę Hvar  (najdłuższa wyspa Chorwacji - 77 km, słynącą z licznych upraw lawendy.  

 

Msza Święta w Kościele św. Jerzego na wyspie Hvar. 

 
W rejsie powrotnym na kutrze obiad (ryba z grilla, rakija, wino, soki). 
Następnie czas wolny na plażowanie i odpoczynek. Zbieranie sił przed podróżą do kraju, muszelek na 

pamiątkę i opalenizny na złość sąsiadom :) 



 

 
9 dzień – 16.07.2022, sobota 
 
Powrót do kraju w godzinach popołudniowych. 

 

Cena obejmuje: 
 

– przejazd komfortowym autokarem 

– zakwaterowanie w pensjonacie (3 km od centrum Medjugorie) – pokoje 2,3,4 osobowe z 

łazienkami 

– wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji 

– program turystyczny j.w. 

– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

– koszt przewodników polskojęzycznych 

– ubezpieczenie (NNW, KL) 

– podatek turystyczny 

 

Informacje dodatkowe: 
 

– całość trasy obejmuje przejazd około 4000 km 

– wyjazd można zrealizować podstawie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub 

paszportu ważnego co najmniej 3 miesiące od daty zakończenia imprezy) 

– kolejność zwiedzania punktów programu może ulec przesunięciu lub odwróceniu 

– wpłaty I i II raty (PLN) należy wpłacić na konto:    

 

85 2490 0005 0000 4004 3739 8089 (dane odbiorcy: Jakub Szymański) 

 

(w tytule wpłaty prosimy o wpisanie: imię i nazwisko uczestnika oraz termin i kierunek wyjazdu) 

 

lub u księdza Adama 

 

Informacje Covidowe: 
 

Obecnie wjeżdżając na teren Bośni i Hercegowiny należy okazać tzw. certyfikat pełnego 

szczepienia bądź zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbycie choroby w okresie od 14 do 180 

dni przed przekroczeniem granicy. 

(dokumenty powinny być przedstawione w języku miejscowym lub angielskim) 

Osoby niespełniające powyższych wymagań muszą na wjeździe okazać negatywny test na Covid-

19 typu PCR lub antygenowy wykonany w ciągu 48 godzin sporządzony w języku miejscowym 

lub angielskim. 

Dzieci do lat siedmiu zwolnione są z obostrzeń covidowych. Dzieci powyżej tego wieku 

traktowane są na zasadach ogólnych. 

Aktualne informacje na stronie: www.msz.gov.pl  

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 

telefonicznym: 

+48 535 596 818  lub adres: fortes.lodz@interia.pl 

http://www.msz.gov.pl/

