
PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE – 9-19 SIERPNIA 2023 
 „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31) 

 

W PROGRAMIE: 

•  Kapłańska opieka duszpasterska. 

•  Wspólna i indywidualna modlitwa na GÓRZE PODBRDO. 

•  Wspólna Droga Krzyżowa na GÓRZE KRIŽEVAC. 

•  Codzienne Msze Święte, nabożeństwa wieczorne i adoracje tłumaczone symultanicznie  

na język polski oraz spotkania dostępne dla pielgrzymów w MEDJUGORIE, np. Oaza Pokoju, 

Cenacolo, Dom Patryka i Nancy, Dom Wspólnoty Błogosławieństw, spotkania z „Widzącymi”. 

•  Wyjazd do TIHALJINY, w której znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej. 

•  Wyjazd nad wodospad KRAVICA (park krajobrazowy). 

•  Wyjazd nad Adriatyk – MAKARSKA – Chorwacja. 
 

AUTOKAR  MERCEDES  TOURISMO  i  MAN 

Wygodne fotele, podnóżki, odstępy między fotelami, WC, bar, TV, klimatyzacja, komfort podróży. 
 

WYJAZD: 

9.08.2023 (środa) – godz. 10.00 zbiórka i wyjazd1 z placu Katedralnego w Szczecinie 

                                (przejazd do Medjugorie bezpośrednio, tj. bez noclegu pośredniego)  

10.08.2023 (czwartek) – około godz. 12.00 przyjazd do Medjugorie  
 

ZAKWATEROWANIE (8 noclegów w nowoczesnych hotelach): 

HOTEL TAU - https://hoteltau.com/ 

POLSKI DOM PIELGRZYMA KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW POKOJU 

https://medjugorie.org/polski-dom-pielgrzyma-krolowej-apostolow-pokoju/ 

Dobrze wyposażone pokoje z klimatyzacją, TV, meble, nowe łazienki, winda, kaplica domowa, 

klimatyzowana restauracja, rolety zewnętrzne itp.  

Lokalizacja: 6 min. do kościoła, 7 min. do Góry Objawień, 10 min. do Góry Kriżevac. 
 

WYŻYWIENIE: 

W hotelu 2 posiłki dziennie – śniadanie i obiadokolacja, w tym napoje.  
 

POWRÓT: 
18.08.2023 (piątek) – ok. godz. 10.00 wyjazd z Medjugorie do Szczecina 

              (przejazd do Szczecina bezpośrednio, tj. bez noclegu pośredniego)   

19.08.2023 (sobota) – ok. godz. 12.00 przyjazd na plac Katedralny w Szczecinie  
 

CENA: 1250 PLN + 220 EURO 
W cenie: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie w hotelu z 2 posiłkami, wypożyczenie 

słuchawek Tour Guide oraz program przedstawiony wyżej. 
 

ZAPISY I OPŁATA: tel. 888.051.986 
 

✓ Przy zapisie obowiązkowa zaliczka – 500 zł. 

✓ Możliwość wpłaty w ratach. Wpłaty do końca czerwca br. 

 

 
1 Jeśli będzie konieczność to test na Covid 19 będzie wykonany grupowo przed przekroczeniem granicy. 

ZAPRASZAMY 

WSPÓLNOTA LEW JUDY 
 

https://hoteltau.com/
https://medjugorie.org/polski-dom-pielgrzyma-krolowej-apostolow-pokoju/

