
 

 
 

 

 

PIELGRZYMKA PO BAŁKANACH  

  ze zwiedzaniem Chorwacji, Czarnogóry 
    i Albanii z pobytem nad Adriatykiem 
        oraz modlitwą w Medjugorje i Sinj 

  17 – 27  lipca  2023 
Dzień 1    

BARTOSZYCE parafia św. Brunona 7.00 –- przejazd autokarem na lotnisko.  Gdańsk – Airport 

Rębiechowo 10.30 – Msza święta, odprawa na terminalu i 13.00 wylot do Chorwacji. 

SPLIT 15.10 – Przylot na terminale lotniska i przejazd autokarem. KOTLENICE - zwiedzanie perły 

zjawiska krasowego w Dalmacji: Jaskinii Vranjača - składającej się z kilku poziomów, z których 
najniższy tworzy podziemny świat stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów. Wjazd do Bośni i 

Hercegowiny. MEDJUGORJE – zakwaterowanie. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 

 
Dzień 2    

ŚNIADANIE. MEDJUGORJE  – zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Modlitwa w 

kościele św. Jakuba. Wejście na górę objawień oraz udział w drodze różańcowej. Msza Święta i 
nabożeństwo międzynarodowe. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 
 
Dzień 3    

ŚNIADANIE. MOSTAR - zwiedzanie Starego Miasta: Dzielnica Kujundzluk, Meczet Koski Mehmed-

Paszy oraz Stary Most wpisany na listę Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wodospad KOCIUSA - pobyt 

w malowniczej kotlinie z oryginalnym mikroklimatem. MEDJUGORJE - Msza Święta i nabożeństwo 

międzynarodowe.  - OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 
 
Dzień 4    

ŚNIADANIE. Przejazd do Czarnogóry. PODGORICA – zobaczymy: wieżę zegarową będącą 

wizytówką miasta, Pałacyk króla Mikołaja I - historyczną rezydencja jedynego króla Czarnogóry, Sobór 
Zmartwychwstania Pańskiego i Meczet Staromiejski, kamienny Stary Most na Ribnicy. Przejedziemy nad 
rzekę Cem do kanionów nazywanych wodospadem Niagara. Wjazd na wzgórze Šipčanik, gdzie rozpościera 

się największa czarnogórska winnica. SIPCANIK - zwiedzanie winnicy i dla chętnych okazja do degustacji 

słynnego wina. Przejazd nad Adriatyk. BAR – zakwaterowanie w hotelu. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 

 
Dzień 5  

ŚNIADANIE. BAR - Wypoczynek nad Adriatykiem. Po południu przejazd: Park Narodowy Jeziora 

Szkoderskiego - rejs statkiem po największym bałkańskim jeziorze z ponad 40 gatunkami ryb i 

żyjącymi na wolności pelikanami. STARY BAR- zobaczymy starożytne miasto, które kiedyś w handlu 

konkurowało z Dubrovnikiem: 
Powrót do hotelu. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 
 
Dzień 6  

ŚNIADANIE. Przejazd do Albanii.  TIRANA – zwiedzanie stolicy: plac Matki Teresy, plac 

Skanderberga, katedra Św. Pawła, meczet Etehem Bey, pomnik Fryderyka Chopina. Przejazd do 
Czarnogóry i powrót do hotelu. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 

 
Dzień 7  
ŚNIADANIE. Przejazd wzdłuż wybrzeża z malowniczym widokiem na zatokę 

Kotorską. KOTOR – zwiedzanie miasta wpisanego na listę dziedzictwa kultury 

UNESCO: katedra św. Tripuna, plac Broni z wieżą zegarową, cerkiew św. Łukasza i 

plac prawosławny. PERAST - rejs statkiem do sanktuarium Matki Bożej na Skale 

do miejsca niezwykle romantycznego gdzie odbywa się wiele ślubów. Wjazd na 

Chorwację. DUBROWNIK – zwiedzanie perły Adriatyku: klasztor Franciszkanów, 

Pałac Rektorów, mury miejskie, Pałac Sponza, klasztor Dominikanów, 

renesansowe kościoły św. Spasa oraz św. Vlaha. Wjazd do Bośni. NEUM – 

Przejazd nad Adriatyk i zakwaterowanie w luksusowym Grand Hotelu****. OBIADO-
KOLACJA I NOCLEG. 

 

         



 

 
Dzień 8  

ŚNIADANIE. NEUM – zakwaterowani jesteśmy w luksusowym Grand Hotelu****. Hotel z basenem 

położony jest na wysokim klifie nad samym brzegiem morza, gdzie windą dociera się na poziom plaży. W 
hotelu w cenie pobytu korzystanie z 2 basenów, łaźni parowej, sauny, siłowni. Okazja do wypoczynku. 
Okazja do całodniowego plażowania nad ADRIATYKIEM - OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 
 

Dzień 9  

ŚNIADANIE. Przejazd do Drvenik – Rejs wynajętym statkiem na wyspę HVAR – wypoczynek na 

piaszczystej wyspie z lunchem w formie grillowanej ryby na statku. NEUM – powrót do Grand Hotelu.  

OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. 
 

Dzień 10 

ŚNIADANIE i przejazd na Chorwację. SINJ - modlitwa Sanktuarium Matki Bożej Sinjskiej z 

cudownym obrazem patronki miasta i regionu – największym sanktuarium Maryjnym Dalmacji. 
Przejazd na północ VARAZDIN - OBIADO-KOLACJA i NOCLEG. 
 

Dzień 11  
ŚNIADANIE. Wjazd na Węgry i przejazd przez Słowację do Czech. Gorzyczki  17.00 - przyjazd do Polski. 

Przejazd na północ. BARTOSZYCE 24.00 - Zakończenie pielgrzymki.   

 Cena 3680 zł 

ŚWIADCZENIA w cenie 

autobus turystyczny - posiadający: klimatyzację, DVD/CD, ekspres do kawy, komfortowe fotele 
autobus turystyczny – podczas tranzytów w Polsce 
samolot na trasie: Gdańsk – Split. Bilety imienne bezzwrotne z losowym przydziałem miejsc. W cenie przelotu 
jest BAGAŻ PODRĘCZNY MAŁY – torebka damska, saszetka męska lub plecak o wymiarach 
maksymalnych 35cm x 20cm x 20 cm i ciężarze nie przekraczającym 5 kg. 
BAGAŻ główny ze względów ekonomicznych będzie podróżował drogą lądową. 
noclegi - 10 noclegów w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami w tym 3 noclegi w Grand Hotelu 4**** 
nad brzegiem morza); 
wyżywienie - 10 śniadań+ 10 obiado-kolacji. W Neum posiłki w formie „szwedzkiego stołu” 
ubezpieczenie - osób od nieszczęśliwych wypadków i leczenia za granicą UNIQA NNW i KL- UNIQA; 
obsługa - pilota na całej trasie, opieka księdza duszpasterza. 
podatek VAT oraz opłata na TFG oraz TFP 

 

Cena nie zawiera 
OPŁAT ORGANIZACYJNYCH.  W koszt uczestnictwa nie są wliczone opłaty pobytowe-taxa, opłaty 
tranzytowe, opłaty za przewodników miejscowych, tour guide, statek w Perast i na wyspę Hvar. 
Obowiązkowo 140 euro. 
BILETÓW WSTĘPÓW. W koszt uczestnictwa nie są wliczone bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
oraz fakultatywny statek po Jeziorze Szkoderskim. Jest to koszt dobrowolny, wyłącznie dla chętnych. 
Wartość ok. 60 euro. 
POKÓJ JEDNOOSOBOWY dla zainteresowanych za dopłatą – 550 zł. 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
MODLITWA. Czas Mszy świętej oraz innych praktyk duchowych nie został ujęty w programie, 
ponieważ jest uzależniony od szczegółowego przebiegu każdego dnia i będzie podawany na bieżąco. 

Nadanie bagażu głównego dnia 15.07.2023 w godz. 9.00-10.00 Bartoszyce  
ul. Kętrzyńska 46 - parafia św. Brunona 

                                                                                 
Wpłaty zaliczki w kwocie 1200 zł prosimy robić na konto z dopiskiem: 
Bałkany – Bartoszyce Św. Brunon 
Bank PeKaO S.A.         konto nr  15 1240 1590 1111 0010 1649 5378 


