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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. 
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Medjugorie (Podbrdo, Kriżevac, wspólnota)  - plażowanie nad Morzem Adriatyckim – Mostar - Sarajewo 
 
Dzień 1  
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Odprawy i przelot do Chorwacji. Lądowanie i przejazd na zwiedzanie 
Zadaru. Następnie przejazd do Medjugorie, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 

Dni 2 – 7 

Pobyt w Medjugorie, każdego dnia śniadanie, kolacja oraz możliwość udziału w Mszy Świętej. 

Podczas pobytu – wspólne wejście na Križevac (nabożeństwo drogi krzyżowej). Wejście na Podbrdo – 
miejsce objawień w 1981 roku oraz odwiedziny w jednej ze wspólnot obecnych w Medjugorie. Jeden dzień 
wypoczynku obejmuje pobyt w Medjugoriu, czas na spacery i refleksję. 

W jeden z pozostałych dni oferujemy całodniową wycieczkę do Mostaru – słynny Most Turecki odbudowany 
po ostatniej wojnie, ostrzelany kościół franciszkański, Muzeum Wojny oraz bazar w stylu orientalnym. 
Przejazd nad Wodospady Kravica. Powrót do hotelu. po kolacji udział w wieczornym programie 
modlitewnym. Kolacja i nocleg. 

W jeden z dni wycieczka do Sarajewa, całodzienne zwiedzanie miasta z przewodnikiem. 

W jeden z dni proponujemy wypoczynek na pięknych plażach Morza Adriatyckiego (możliwość kąpieli 
morskich i słonecznych, spacerów urokliwymi uliczkami czy wizyt w miejscowych barach czy restauracjach) 

Dzień 8 

Śniadanie transfer na lotnisko, odprawy i przelot powrotny. Zakończenie pielgrzymki do Chorwacji i do 
Medjugorie. 

CENA ZAWIERA 

✓ przelot Warszawa Modlin – Zadar – Warszawa Modlin z bagażem podręcznym– 40x20x25 cm  
✓ 7 noclegów w hotelu ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami, 
✓ 7 śniadań i 7 kolacji, 
✓ przejazdy w Bośni i Chorwacji klimatyzowanym autokarem lub busem (zależnie od liczebności grupy), 
✓ 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. 
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2490 PLN/40 osób

 hotel w Medjugorie przy bazylice,  

 czas na modlitwę i wyciszenie,  

 nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Medjugorie 

 czas na plażowanie  

 majestat Mostaru 
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CENA NIE ZAWIERA 

 ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (650 zł),  
 ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (20 kg – od 399 zł), możliwość dodania bagażu tylko w 

momencie rezerwacji pielgrzymki do Chorwacji,  
 ewentualnej dopłaty do dodatkowego bagażu 10 kg: 55x40x23 cm od 149 zł, od decyzji przewoźnika 

zależy, czy będzie on wzięty do luku bagażowego, czy na pokład, możliwość dodania bagażu 
wyłącznie w momencie rezerwacji wycieczki, 

 dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce do Chorwacji, które 
musi być wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel oraz dobrowolnego podwyższenia 
kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia (5,95% całkowitej ceny pielgrzymki lub 9% - obejmuje covid-19), 

 dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (120 zł), 
 lokalnych przewodników, transferów po Chorwacji i Bośni, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

wraz z kosztami ich rezerwacji, opłat wjazdowych do miast, napiwków dla miejscowej obsługi oraz 
słuchawek systemu Tour Audio Guide – koszt 80 euro / os., płatne pilotowi,  

 
UWAGI 

 obecnie do Bośni i Hercegowiny mogą wjechać osoby w pełni zaszczepione (14 dni po drugiej 

dawce/pierwszej w przypadku Johnson&Johnson) lub osoby posiadające negatywny wynik testu PCR lub 

antygenowego wykonany nie wcześniej niż 48h przed przekroczeniem granicy bośniacko-chorwackiej, 

 aby uczestniczyć w wycieczce do Chorwacji i Bośni wystarczy zarówno dowód osobisty, jak i 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 (tak w Chorwacji, jak i Bośni) 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 USD 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,  

 strefa czasowa w obu krajach – jak w Polsce.  
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