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CHORWACJA  
 

 

 
DZIEŃ 1: GOGOLIN - MEDIUGORIE 
 
Wyjazd spod parafii w Gogolinie. Przejazd z przerwami do 
Medjugorie. Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie. W miarę 
możliwości udział w modlitwach wieczornych. 
 
DZIEŃ 2: MEDJUGORJE 
 
Śniadanie. Całodniowy pobyt w Medjugorje - sanktuarium 
Matki Bożej - Królowej Pokoju. Msza św. w Medjugorie. 
Nawiedzenie Góry Podbrdo. Czas wolny. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja. Udział w nabożeństwach wieczornych.  
 
DZIEŃ 3: POBYT NAD MORZEM W GRADACU 

Śniadanie, całodzienny pobyt rekreacyjny w Gradacu na 
plaży. (pobyt nad morzem uzależniony jest od odpowiednich 
dla kąpieli i plażowania warunków atmosferycznych). W drodze 
powrotnej krótki pobyt nad słynnymi  wodospadami 
Kravica; jest to kompleks wodospadów położonych na rzece 
Trebižat, których łączna szerokość wynosi około 100 metrów. 
Najwyższy z wodospadów osiąga wysokość 25 metrów. 
Obiadokolacja, nocleg w Medjugorie. 
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DZIEŃ 4: DUBROWNIK  
Po śniadaniu przejazd magistralą adriatycką do Dubrownika -  
miasta położonego nad Morzem Adriatyckim u podnóża Gór 
Dynarskich w regionie nazywanym Dalmacją. Miejscowość 
zaliczana do  najpiękniejszych miast Chorwacji, nazywana  
“perłą Adriatyku”. Bernard Show wyrażał swój zachwyt nad tym 
miastem następującymi słowami: „Kto szuka raju na ziemi, 
niech jedzie do Dubrownika”. Przejazd do hotelu na 
obiadokolacje i nocleg. 
 
 
DZIEŃ 5-6: MEDIUGORJE - GOGOLIN 
Śniadanie, msza św w Medjugorie. Następnie przejazd do 
Mostaru - miasto, które przez stulecia ulegało wpływom 
różnych cywilizacji i do dziś tworzą go wyznawcy trzech religii. 
Starówka przypomina miasteczko tureckie, a największą 
atrakcją jest kamienny most z 1566 r., wpisany na listę 
UNESCO (odnowiony w 2003 r., po tym jak legł w gruzach w 
czasie ostatniej wojny). Wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
Zakończenie pielgrzymki.  
 
Koszt: 1390 zł (zaliczka 300 zł) 
 
CENA ZAWIERA:  

• 4 noclegi w hotelach 3*/4* 
• 4 śniadania 
• 4 obiadokolacje 
• transport autokarem LUX 
• ubezpieczenie KL i NNW  
• opiekę pilota-przewodnika  

Dodatkowo płatne na miejscu: bilety wstępów, napiwki i przewodnicy lokalni, 

podatki miejskie, 50 Euro. 

 
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE. 

 

ZAPISY: Ks. Sławomir Krawczyk, Parafia NSPJ, 47-320 Gogolin 

ul. Strzelecka 30, Telefon: 77 466 63 55 
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