
  

  

 

 

 

 

 

   

 

DZIEŃ I – 28.12.2019 – sobota-   MIEJSCE ZBIÓRKI  - MARIJA BISTRICA 

Zbiórka w Tarnowie w godzinach porannych.  Msza Święta.  Przejazd do Mariji Bistricy .  Zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ II – 29.12.2019- niedziela- MARIJA BISTRICA, SPLIT,MEDJUGORIE 

Wykwaterowanie. Msza Święta w Mariji Bistricy.  Przejazd do SPLITU- zwiedzanie z przewodnikiem. Split to drugie co do 

wielkości chorwackie miasto i równocześnie stolica Dalmacji, ważny ośrodek administracyjny, gospodarczy i komunikacyjny. 

Największą tutejszą atrakcją są pozostałości gigantycznego pałacu rzymskiego cesarza Dioklecjana.  

Dojazd do Međjugorje, Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ III  –30.12.2019 – poniedziałek - MEDJUGORIE 

Śniadanie. Msza Święta.  Wejście na górę objawień w Međjugorje – PODBRDO, różańca na dróżkach różańcowych, Spotkanie 

z „LUDŹMI MEDJUGORIA”  i wspólnotą Cenacollo, spacer po Medjugorie.  Przejazd do MOSTARU – zwiedzanie jednego  

z najpiękniejszych miast Bośni i Hercegowiny.  Spacer z przewodnikiem.  Obiadokolacja . Wieczorny program modlitewny.  

 

DZIEŃ IV – 31.12.2019 - wtorek - SYLWESTER W MEDJUGORIE 

Śniadanie. Droga Krzyżowa na GÓRĘ KRIŻEWAC – na górze znajduje się Krzyż upamiętniający 1900tną rocznicę Męki 

Pańskiej. Program wewnętrzny w Medjugorie. Program Sylwestrowy. Msza św. i wieczorne nabożeństwo międzynarodowe. 

Różaniec i adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie "STAREGO ROKU" i przywitanie "NOWEGO ROKU" Mszą świętą. 

Po powrocie do obiektu poczęstunek. 

 

DZIEŃ V  –01.01.2020 – środa -  MEDJUGORIE – VEPRIC -  

Śniadanie. Pożegnanie z Matką Bożą. Wykwaterowanie, następnie wyjazd  

w kierunku VEPRIĆ – chorwackie sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Położone na zboczach zalesionych gór, pozostaje w 

harmonii z naturalnym otoczeniem.   Msza Święta.  Przejazd do Polski, do miejsca zbiórki…. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

CENA ZAWIERA : 
• przejazd komfortowym autokarem (54-58 miejsc)  
• 1 nocleg w Hotelu **** w Marija Bistrica  lub okolicy 
• 3 noclegi w hotelu *** w Medjugorie, pokoje 2,3-osobowe z łazienkami,  
z klimatyzacją.  
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (w Medjugorie do obiadokolacji 
podawane jest wino, soki, woda) 
• poczęstunek w sylwestra (szwedzki stół) 
• opieka pilota  
• opiekę przewodników miejscowych, wstępy 
• Ubezpieczenie KL ,NNW, OC, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

DODATKOWE UBEZPIECZENIE: 

 od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania nagłego - 60 zł 
 od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania z powodu chorób 

przewlekłych-100zł 

 

 

 

 

 

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

2. Ewentualna dopłata do pokoju jednoosobowego – 20 euro dzień 

3. W przypadku nie zebrania się pełnej grupy cena będzie rekalkulowana. 

 

 

Organizatorem Pielgrzymki jest TARNOWSKIE BIURO PIELGRZYMKOWE – BV  S. Rusin, I. Kaczmarczyk  

ul. Kopernika 2, 34 – 300 Żywiec ,   

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego nr: 1226 


