
P.H.U.”PIOTREX” BIURO    

PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNE 

PIOTR-TRAVEL 

MMEEDDJJUUGGOORRIIEE  
 termin: 20–27.IV.2017 /8 dni/ 

koszt: 500 ZŁ + 120 EURO  
1 dzień (20.04) – Warszawa 4.30,Radom 5:30, Skarżysko 6:00 - Msza Św. 
Kielce-8.00 Jędrzejów 9:00, Miechów 10:00, Kraków 12:00, Wadowice , 
Bielsko-Biała , Żywiec ( godziny wyjazdu z poszczególnych miejsc mogą 
ulec przesunięciu, szczegóły będą podane przed wyjazdem) 
Przy granicy 1h przerwa na ciepły posiłek. Przejazd przez Słowację, Węgry i 
Chorwację.   
0d 2 do 6 dnia (21-25.04) Przyjazd do Bośni i Hercegowiny – 
MEDJUGORIE – miejsce objawień Matki Bożej. Śniadanie. - Wspólny udział 
w Międzynarodowej Mszy św. i różańcu w parafialnym kościele św. Jakuba; Droga Krzyżowa na GÓRZE 
KRIŻEVAC; wejście na GÓRĘ OBJAWIEŃ – PODBRDO i wspólny różaniec; spotkanie w OAZIE CENACOLO 

–WIECZERNIKU z młodzieżą ze Wspólnoty Cenacolo, którzy opowiedzą 
jak poprzez wiarę i pracę uwolnili się z różnego typu uzależnień i nałogów; 
Wspólnota Błogosławieństw- Zawierzenie Maryi; spotkania z osobami 
widzącymi Matkę Bożą i zakonnikami pracującymi w Sanktuarium 
Królowej Pokoju (spotkania uzależniamy od dyspozycyjności tych osób).  
Dla chętnych wyjazd nad  WODOSPADY– KRAWICE oraz do zabytkowego 
MOSTARU -miasta znajdującego się na liście UNESCO, jest to kraina 
meczetów, tureckich domów i mostów koszt 10 EURO 

7 dzień (26.04)– śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną zatrzymujemy się w TIHALINIE 
 Msza Św. w TIHALINIE – gdzie znajduje się figurka, która według widzących najbardziej przypomina 
Matkę Bożą. Przejazd  do LUDBREGU 
Obiadokolacja i nocleg w LUDBREGU - zwiedzanie Sanktuarium Krwi Chrystusa.   
8 dzień (27.04) – Śniadanie. Msza Św. w LUDBREGU. Powrót przez Węgry, 
Słowację do Polski w godzinach wieczornych. 
Na terenie Polski wyżywienie we własnym zakresie.  
 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku 
zaistnienia sytuacji  od organizatora niezależnych. Szczegóły ustala pilot w porozumieniu z 

kierownikiem grupy. 
Świadczenia: 

 transport autokarem wyposażonym w klimatyzację, WC, barek, wideo;  
 6 noclegów ( 5 w Medjugorie i 1 tranzytowy w drodze powrotnej )  
 w Medjugorie każdego dnia 2 posiłki: śniadania i obiadokolacje   
 w drodze powrotnej obiadokolacja i śniadanie 
 na terenie polski wyżywienie we własnym zakresie 
 ubezpieczenie dla uczestników obejmujące KL do 20 tys. euro oraz 2 tys. euro NNW 
 opieka duszpasterza i pilota  

Zabieramy ze sobą m.in.; ważny dowód osobisty lub paszport, telefon ze słuchawkami w celu odbioru tłumaczenia 
Mszy św. i Adoracji Najświętszego Sakramentu na język polski, lekarstwa – które przyjmujemy, wygodne obuwie, 
 
Wpłaty w złotówkach 500 zł należy dokonać  niezwłocznie po zapisaniu się na pielgrzymkę. 
Opłaty w Euro 120 Euro dokonujemy w autokarze -  dla pilota grupy. 
c 

Informacje i  zapisy i wpłata 500 zł:       Agnieszka Nehrebecka        tel. 604-544-362 ,  
                                                       oraz  ksiądz   Mirosław Janowski               tel. 512-312-315 
 

                                                                                                       SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


