WYJAZD PIELGRZYMKOWO – WYPOCZYNKOWY
CHORWACJA I MEDJUGORIE 16-26.08.2018 r.
I Wyjazd 7:00 z Kamienicy Kr. Około 13:00 przerwa obiadowa (Oberża Złoty
16.08 Młyn). Około 15:00 przyjazd na Jasną Górę, udziału w Mszy św. o 15:30.
czw. Przyjazd do hotelu na kolację i nocleg w okolicy Cieszyna, około 19:00.
II 7:00 śniadanie i wyjazd. Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię do Chorwacji
17.08 Po drodze zatrzymamy się na krótkie zwiedzanie w malowniczym czeskim mieście
pt Mikulovie. Przyjazd do Chorwacji na obiadokolację i nocleg około 20:00.
III Po śniadaniu nawiedzenie i Msza św. w Sanktuarium Maryjnym w Mariji
18.08 Bistricy. Przyjazd do Medziugoria około 19:00. Obiadokolacja i zakwaterowanie.
sob. Udział w modlitewnym czuwaniu 21:00-22:00
IV Po śniadaniu wyjazd na Górę Objawień. Następnie udział w Mszy św. w jęz.
19.08 polskim i czas na indywidualne nawiedzenie. Dla chętnych wejście na Kriźevac.
nd. Obiadokolacja około 19:00.
V O 7:30 Msza św. Następnie śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do Mostaru,
20.08 stolicy Hercegowiny i Dubrownika, nazywanego „Perłą Adriatyku”. Przejazd na
pn. nocleg, do jednej z miejscowości na Riwierze Makarskiej.
VI Po śniadaniu, zapoznanie się z miejscowością, czas na plażowanie i odpoczynek po
21.08 trudach podróży. Msza św. w lokalnym kościele. Obiadokolacja o zwyczajowej
wt. porze.
VII Po śniadaniu, czas na plażowanie. Około 12:00 udamy się na wycieczkę do Splitu,
22.08 stolicy Dalmacji, drugiego co do wielkości miasta Chorwacji i do Omiśu, dawnej
śr. stolicy piratów. Powrót na obiadokolację około 19:00.
VIII Po śniadaniu czas na plażowanie. Około 14:30 wyjazd do sanktuarium Veprić,
23.08 gdzie weźmiemy udział w Mszy św. Następnie przejazd do Makarskiej, stolicy
czw. regionu. Powrót na obiadokolację i nocleg, około 19:30.
IX O 7:00 śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do najpiękniejszego chorwackiego
24.08 Parku Narodowego „Plitvicka Jezera”. Po zwiedzeniu przyjazd do Zagrzebia, na
pt. obiadokolację i nocleg, około 20:00.
X 7:00 śniadanie i przejazd na krótki spacer po Zagrzebiu. Około 12:00 wyjazd do
25.08 dalszą drogę powrotną. Przyjazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Cieszyna,
sob. około 21:00.
XI 7:00 śniadanie, wyjazd. Około 12:00 obiad w Złotym Młynie. Następnie udamy się
26.08 do sanktuarium św. Siostry Faustyny w Świnicach Warckich, gdzie o 15:00,
nd. weźmiemy udział w koronce i Mszy św. Powrót do Kamienicy Kr. ok. 21:00

Cena: 900 zł. + 250 Euro
W czasie zapisów wpłacamy zaliczkę w wysokości 200 zł. od osoby
na konto parafii Kamienica Królewska 82 8324 0001 0000 1414 2000 0010

ŚWIADCZENIA:








przejazd autokarem turystycznym zgodnie z programem pielgrzymki,
10 noclegów w pokojach 2 lub 3 osobowych z WC i łazienką,
10 śniadań,
9 obiadokolacji, kolacja pierwszego dnia oraz obiad w drodze powrotnej,
ubezpieczenie KL, NNW i bagażu wraz z chorobami przewlekłymi,
przewodnicy i bilet na Plitwickie Jeziora,
opieka pilota i opiekuna duchowego

UWAGI:




Msza św. zgodnie z ustaleniami z opiekunem duchowym,
zastrzega się możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów,
organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego

