PIELGRZYMKA DO MEDZIUGORJE
08-16 sierpień 2020

1 DZIEŃ (sobota):

Wyjazd po Mszy świętej porannej we Wrocławiu-Karłowicach.
Przejazd przez Czechy, postój na obiad (płatny indywidualnie),
Austrię, Słowenię, Chorwację.
Nocleg w okolicy Zagrzebia (Oroslavje) – obiadokolacja.

2 DZIEŃ (niedziela):
Śniadanie, a po nim dalsza podróż do Medziugorje, przejazd przez
Chorwacje i Bośnię-Hercegowinę.
W godzinach popołudniowych przyjazd do Medziugorje,
zakwaterowanie na Vionicy, obiadokolacja ok. 16.00.
Udział w wieczornym programie modlitewnym w Medziugorje.

3 – 7 DZIEŃ (poniedziałek-piątek):
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

Codziennie udział w wieczornych modlitwach w Medziugorje
Wyjście na Górę Objawień – Podbrdo
Wspólna droga krzyżowa na Križevac
W miarę możliwości spotkania ze świadkami objawień
oraz spotkanie ze Wspólnotą s. Elwiry – Campo della Vita
Wyjazd nad Adriatyk do Veprić (chorwackie Lourdes)
oraz turystycznej miejscowości Makarska (czas na kąpiel)
Wyjazd do Dubrownika lub Splitu i do Tihaliny
Wyjazd do Mostaru lub Sirokiego Brijegu

8 DZIEŃ (sobota):

Po śniadaniu wyjazd z Medjugorie.
Przejazd przez Chorwację i nocleg pod Zagrzebiem, obiadokolacja.

9 DZIEŃ (niedziela):

Msza św. Po śniadaniu wyjazd powrotny. Przejazd przez Chorwację,
Słowenie, Austrię, Czechy, postój na obiad (płatny indywidualnie).
Powrót do Polski w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:

• przejazd autokarem /klimatyzacja, WC, barek/
• 6 noclegów na Vionicy (kwatery prywatne) pokoje 2, 3
osobowe
• 2 noclegi w hotelu w Chorwacji podczas podróży
• 8 śniadań i 8 obiadokolacji
• opiekę pilota – księdza, przewodnika
w Dubrowniku, Splicie i Mostarze
• ubezpieczenie KL i NNW (ubezpieczenie kosztów leczenia oraz
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków)

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

• można zabrać strój lekki, sportowy, właściwy ubiór do kościoła,
wygodne buty do wejścia na Górę Podbrdo i Križevac, nakrycie
głowy, okulary słoneczne, strój kąpielowy,
• zabrać lekarstwa na przewlekłe choroby lub schorzenia,
• radio lub telefon z radiem z zakresem fal UKF na częstotliwości
92,7 MHz, by słuchać tłumaczenia kazań i modlitw wieczornych
• w Medziugorje można płacić euro, dolarami
• wymagane jest zabranie karty EKUZ (do wyrobienia w kilka
minut w najbliższym oddziale NFZ)

Cena pielgrzymki: 600 zł +230 EURO (płatne w autokarze)
Wpłata zaliczki w kwocie – 300 zł do końca marca.
Pozostała kwota – 300 zł do końca maja.
Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, Pesel, dokładny adres oraz
telefon kontaktowy. Sprawdzić ważność dowodu osobistego lub paszportu.
W razie rezygnacji należy znaleźć inną osobę lub liczyć się z utratą wpłaconej
zaliczki.

ZGŁOSZENIA: Barbara Ożóg, tel. 602 306 424
lub o. Jozafat Roman Gohly OFM, Tel. 609 651 914,
e-mail: jozafatofm@gmail.com
Rachunek bankowy na wpłaty: Bank PNB Paribas
PROWINCJA ŚW. JADWIGI o. Jozafat Gohly
21 1600 1462 1847 6991 7000 0277

