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Medjugorie - przybywający tam pielgrzymi nie mieli wątpliwości, że miejsce to jest 

naznaczone czymś szczególnym, czego dowodem są, m.in. doświadczenie głębokiego 

pokoju oraz liczne nawrócenia. Kult maryjny w Medjugorie został oficjalnie uznany przez 

Stolicę Apostolską. Pielgrzymka do Medjugorie to doskonała okazja, by poznać nie tylko 

perełki Bośni i Hercegowiny, ale także najpiękniejsze miasta Chorwacji oraz jej rajską 

przyrodę. 

     

MEDJUGORIE I 

ALBANIA 2021 
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Tirana – Kruje – Boric - Medjugorie – Kriżevac – Podbrdo – Mostar – Sarajewo - Dubrownik 
 

Dzień 1 

Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie o godz. 4.30, odprawy i przelot do Tirany. Odprawy albańskie i 

przejazd do centrum miasta – Plac Skanderbega, katedra katolicka św. Pawła, wieża obserwacyjna z I 

połowy XIX wieku, Pałac Prezydencki, Piramida – mauzoleum Envera Hodży, dawnego dyktatora Albanii. 

Potem wizyta w Bunk-Art – bunkrze z czasów komunistycznej Albanii, zamienionym w muzeum. 

Później wyjazd do Kruje – spacer brukowanymi ulicami z centrum miasteczka na górujący nad okolicą zamek 

z fantastycznymi widokami na Adriatyk. W XV wieku tutejsza forteca była siedzibą Skanderbega – 

albańskiego bohatera narodowego. Czas wolny w Kruje na obiad (płatny indywidualnie), a potem wyjazd do 

Boriç, tam nawiedzenie kościoła katolickiego, w którym pracuje polski sercanin. Msza św. i zapoznanie się 

z aktywnością tamtejszej wspólnoty. Kolacja i nocleg w niedalekiej Szkodrze.  

Dzień 2 

Śniadanie i druga wizyta w parafii w Boriç, Msza św. Potem wizyta w twierdzy Rosafa na przedmieściach 

Szkodry. Nazwa cytadeli pochodzi, wg legendy, od Rosaphy, którą zamurowano żywcem w murach zamku, 

aby ten nie zawalił się kolejny raz. Potem wyjazd na zachód i przekroczenie granicy czarnogórskiej i przejazd 

w kierunku Medjugoria. Po drodze krótki postój w prawosławnym monastyrze Ostrog, niesamowicie 

wbudowanym w ścianę skalną. Po południu przekroczenie granicy bośniackiej, przyjazd do Medjugoria na 

kolację i nocleg.  

Dzień 3 

Pobyt w Medjugorie – śniadanie; wejście na Górę Objawień (Podbrdo), kościół św. Jakuba, droga krzyżowa 

na wzgórzu Kriżewac, w miarę dostępności spotkania w jednej ze wspólnot obecnych w Medjugorie.  Msza 

św. oraz kolacja i nocleg. 

 

Dzień 4 

Pobyt w Medjugorie –  śniadanie; Msza Święta. Wyjazd do Mostaru – słynny Most Turecki odbudowany po 

ostatniej wojnie, ostrzelany kościół franciszkański oraz bazar w stylu orientalnym. Następnie przejazd do 

Tihaliny oraz do pobliskich wodospadów Kravica (możliwość kąpieli). Powrót do Medjugorie na wieczorne 

modlitwy. Kolacja i nocleg. 

 

Dzień 5 

Pobyt w Medjugorie –  śniadanie, Msza Święta oraz nad Adriatyk na plażowanie. Wieczorem powrót do 

Medjugorie, kolacja i nocleg. 

 

Dzień 6 

Śniadanie przejazd niesamowitą drogą widokową przez góry Beljašnica do Sarajewa, zwiedzanie stolicy 

kraju – przejazd znaną z ostatniej wojny Aleją Snajperów, miejsce wybuchu I Wojny Światowej, dawna 

synagoga, katedra łacińska pw. Serca Jezusowego (Msza św.), Bezistan – bazar islamski, Baščaršija – 

główny rynek miejski, pochodzący z czasów osmańskich. Powrót do Medjugoria, kolacja, nocleg. 

MEDJUGORIE

10-16.09.2021

30 PAX – 3290 PLN + 60 EUR

40 PAX – 3090 PLN + 60 EUR

50 PAX – 2840 PLN + 60 EUR

 hotel w Medjugorie przy bazylice,  

 czas na modlitwę i wyciszenie,  

 nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Medjugorie 

 Albania – na styku kultur 

 potęga murów starego Dubrownika 
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Dzień 7 

Śniadanie i wycieczka do Dubrownika, perły Dalmacji (południowej Chorwacji), zwiedzanie – mury miejskie, 

Brama Pile, kościół Franciszkański, kolumna Orlando, katedra, Pałac Sponza, Pałac Rektorów, spacer ulicą 

Stradun; dodatkowo w czasie wolnym możliwość spaceru po murach. W ciągu dnia Msza św. Potem przejazd 

na lotnisko i powrót do Polski. Lądowanie na lotnisku Warszawa-Chopin o godz. 20:30. Zakończenie 

pielgrzymki. 

CENA ZAWIERA 

✓ przelot Polska – Tirana i Dubrownik – Polska z bagażem podręcznym: 55x40x23 cm max. 8kg oraz 
drugą sztuką 40x35x12 cm. 

✓ 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami, 

✓ 6 śniadań i 6 kolacji,  

✓ przejazdy klimatyzowanym autobusem, 

✓ opiekę duchową i Msze św., 

✓ opiekę pilota wycieczek, 

✓ ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL+ choroby przewlekłe 20 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 1000 
zł), 

✓ Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł oraz obowiązkową składkę na 
Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 zł. 

✓ lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, 

opłat wjazdowych do miast, zwyczajowych napiwków oraz słuchawek systemu Tour Audio Guide. 

CENA NIE ZAWIERA 

 ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (590 zł), 

 ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego 23 kg – 399 zł, 

 dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (cena za osobę: 120 zł z 
Warszawy) 

 dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce, które musi zostać 
zawarte w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel, 

 napojów do obiadów i kolacji. 
 

UWAGI 

• aby uczestniczyć w wycieczce do Chorwacji i Bośni niezbędny jest paszport. Dokument musi być ważny 3 
miesiące od deklarowanej daty wyjazdu z Bośni.  

• osobom zapisanym na pielgrzymki do Medjugorie sugerujemy wyrobienie w NFZ karty EKUZ (ważnej tylko w 
Chorwacji),  

• miejsca, w których nasza wycieczka je posiłki serwują kuchnię europejsko – bałkańską 

• podstawową walutą podczas pielgrzymki do Chorwacji i Medjugorie są: w Chorwacji kuny (dostępne w 
kantorach), a w Bośni marki wymienialne, które można łatwo wymienić z np. euro czy dolary amerykańskie w 
lokalnych kantorach. Wiele sklepów czy restauracji w Bośni przyjmuje również euro, a na południu kraju – także 
chorwackie kuny.  

• ceny w Bośni są nieco niższe od polskich, z kolei chorwackie (szczególnie na wybrzeżu) – nieco wyższe.  

• na wejścia na Kriżevac i Podbrdo zalecamy zabrać wygodne buty do chodzenia. 

 

 

  

     

OPIEKUN GRUPY 

Hanna Poreda 

+48 796 212 190 

hanna@misjatravel.pl 
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