
PIELGRZYMKA DO MEDZIUGORIE 

 

TRASA: BIAŁYSTOK - KATOWICE - TROGIR - MEDZIUGORIE - DUBROWNIK - NEUM - 

MOSTAR - BŁAGAJ - PODBRDO - (WODOSPADY KOCUSA - TIHALINA) - SARAJEWO - 

CZĘSTOCHOWA - BIAŁYSTOK (8 DNI) 

TERMIN: 18 – 25 lipca 2022 

CENA: 870 zł + 180 euro 

 

DZIEŃ 1 

Wyjazd z Białegostoku w godzinach porannych. Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej 

Leśniowskiej. Wspólna Msza Święta. Przejazd do Katowic. Wykonanie testów Covid. 

Wspólny obiad. Dalsza podróż do Chorwacji.  

 

DZIEŃ 2 

Przejazd do Gospa od Puta - figura matki Bożej Podróżnych. Wspólna Msza Święta. 

Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Przejazd do Trogiru. Jest to urokliwe miasteczko, 

położone na niewielkiej wyspie. Wąskie uliczki, zakamarki i tajemnicze bramy. Dalsza 

podróż do Medziugorie. Przyjazd w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w 
hotelu Marconi****. Obiadokolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 3 

Śniadanie w hotelu.  

Przejazd na plażę do Neum. Czas wolny na kąpiele w Morzu Adriatyckim. Następnie 

przejazd do Dubrownika - Perły Adriatyku - zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz 

czas wolny na zakup pamiątek. 



Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 

Codzienny plan modlitewny w Kościele Św. Jakuba, Msza święta oraz różaniec.  

 

DZIEŃ 4 

Śniadanie w hotelu. Następnie udamy się pod Kościół św. Jakuba, gdzie spotkamy się z 

przewodnikiem, który opowie nam o Medziugorie. Kolejnym punktem programu będą 

odwiedziny w dworku Patrica i Nancy.  

Czas wolny na odpoczynek, zakup pamiątek i zapoznanie się indywidualne z Medziugorie. 

 

DZIEŃ 5 

Śniadanie w hotelu.  

Przejazd do wielokulturowego miasta – Mostaru - zwiedzanie z przewodnikiem starego 
miasta, przepięknie położonego nad Neretwą, słynnego Starego. Następnie udamy się do 

miejscowości Błagaj, aby poznać to małe ale urokliwe miasteczko. Po zakończonym 

oprowadzaniu zapraszamy na wyprawę pontonem do źródła rzeki Buna. Powrót do 

hotelu. 

W godzinach wieczornych, obiadokolacja. 

Codzienny plan modlitewny w Kościele Św. Jakuba, Msza święta oraz różaniec.  

 

DZIEŃ 6 

Poranny przejazd na górę Podbrdo. Wspólna wspinaczka połączona z modlitwą 

różańcowa. Tego dnia zapraszamy osoby chętne na wyjazd fakultatywny podczas, którego 

zobaczymy Wodospady Kocusa (możliwość kąpieli) oraz Kościół w Tihalinie, słynący z 

przepięknej figury Matki Bożej. Koszt: 50 zł/osoba. 

Obiadokolacja w hotelu. Codzienny plan modlitewny w Kościele Św. Jakuba, Msza święta 

oraz różaniec.  

 

DZIEŃ 7 

Wczesna pobudka. Wykwaterowanie z hotelu. Śniadanie i wyjazd w stronę Chorwacji. 

Przejazd do stolicy Bośni i Hercegoviny - Sarajewa. Zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem, wspólna Msza Święta oraz czas wolny. Osobom chętnym 

przygotowaliśmy możliwość wjazdu kolejką na górę Trebević. Koszt: 60 zł lub 12 

Euro/osoba. Tego dnia obiad we własnym zakresie. 

Dalsza podróż do Polski. 



 

DZIEŃ 8 

W godzinach porannych/ wczesno popołudniowych. Przyjazd na Jasną Górę. Msza Święta 

oraz śniadanie w Domu Pielgrzyma. Dalsza podróż do Białegostoku. Przyjazd w 

godzinach popołudniowych. 

 

CENA ZAWIERA: 

- Przejazd na trasie: Białystok - Medziugorie - Białystok autokarem o wysokim 

standardzie. (wiek: max 5 lat, tablety, aneks kuchenny) 

- Zwiedzanie miejsc wymienionych w programie z przewodnikiem i systemem 

słuchawkowym, 

- 5 noclegów w hotelu**** w Medziugorie, 6 śniadań + bufet autokarowy, 1 obiad, 5 

obiadokolacji, 

- Ubezpieczenie: KL i NNW, obowiązkową składkę na Państwowy Fundusz Turystyczny, 

opłaty drogowe i parkingowe, 

- Opiekę pilota na całej trasie, opiekę duchowną. 

 

KOSZT WYJAZDU: 

- Autokar z tabletami i aneksem kuchennym: 870 zł + 180 euro. Minimalna liczba osób 
48 + kapłan, maksymalnie 49 + kapłan. 

 

MOŻLIWE ZNIŻKI: 

- dzieci do lat 8 - > 20 % rabatu 

 

OPCJE DODATKOWE: 

- Obiad w Sarajewie -> 20 Euro 

- wycieczki fakultatywne, 

- ubezpieczenie od chorób przewlekłych. 

 

Zapisy u ks. Mateusza Dobrzyńskiego, par. św. Faustyny,  tel. 508 894 421 


