PARAFIA P.W. ŚW. MIKOLAJA W WIELU
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE DO MEDJUGORIE
MEDJUGORIE – MOSTAR - WODOSPADY KRAVICA - DUBROWNIK
VEPRIĆ CHORWACKIE LOURDES - SPLIT - SZYBENIK

TERMIN: 24.06.2019 – 03.07.2019
Wyjazd z : Wiele

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI
Međugorje, pol. Medziugorje - „Międzygórze – miejscowość w Bośni i Hercegowinie położona
w południowej części Hercegowiny na południowy zachód od Mostaru. Znana głównie dzięki
mającymi tutaj mieć miejsce od 1981 roku objawieniami Matki Bożej z Medziugorie.
DZIEŃ1: 24.06.2019 poniedziałek
GODZ. 03.00 wyjazd pielgrzymki z Wiela do Austrii do miejscowości Kalsdorf na nocleg
tranzytowy. Obiadokolacja na trasie przejazdu na terenie Czech.
DZIEŃ 2: 25.06.2019 wtorek: Marija Bistrica – Neum ( B i H )
Śniadanie. Przejazd w kierunku do Medjugorie. Przyjazd do Sanktuarium Matki Bożej z Bistricy
– tzw. chorwackiej Częstochowy. Msza św. Następnie przejazd do miejscowości Neum w
Bośni i Hercegowiny do hotelu – przewidziany przyjazd w godzinach wieczornych.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3: 26.06.2019 środa: Madjugorie
Śniadanie. Wyjazd na całodzienny pobyt w Medjugorie . Spotkanie z przewodnikiem, który
przybliży historię samej miejscowości jak i miejsc objawień. Msza św. w parafialnym kościele
św. Jakuba - wejście na Górę Objawień Podbrdo. Następnie czas wolny do dyspozycji
uczestników pielgrzymki na indywidualne modlitwy, intencje, refleksje. Powrót do Hotelu obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4: 27.06.2019 czwartek: Mostar – Madjugorie – Wodospady Kravica
Śniadanie – Przejazd do Madjugorie - msz. Św.. Po mszy św. przejazd do Mostaru zwiedzanie najpiękniejszego miasta Bośni z przewodnikiem: turecka starówka Kujundziluk,
Dom Biścievida z 1635 roku, meczet, Stary Most wybudowany w XVI wieku zniszczony
wraz ze Starówką w wojnie w byłej Jugosławi ( 1993 ) i odbudowane w 2004 r. przy pomocy
finansowej UNESCO i Unii Europejskiej.
Następnie udamy się do jednego z najciekawszych miejsc na rzece Trebiżat jakim są
Wodospady Kravica. Rozstrzelone na ponad 100m szerokości, około 25m wysokości
wodospady, same w sobie są nie małą atrakcją, a do tego wszystkiego możesz zanurzyć się w
głębinach czystej wody, dotknąć i poczuć atmosferę tego miejsca. Czas na chwile wypoczynku
i relaks wśród szumu spadającej wody. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5: 28.06.2019 piątek Dubrownik
Śniadanie – wyjazd do Dubrownika - "Perły Adriatyku". Katedra Wniebowzięcia NMP msza św. Po mszy zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta wpisanego na listę zabytków
UNESCO - Stare Miasto jest niewątpliwie najbardziej atrakcyjną częścią Dubrownika,
potocznie nazywane Muzeum na wolnym powietrzu”. Spacer po Placa, tętniącej życiem arterii
starego miasta: od Wielkiej Fontanny Onufrego do Placu Luža z reprezentacyjnymi budowlami:
wieżą zegarową, pałacem Sponza i kościołem św. Błażeja, patrona miasta, zwiedzanie
jednego z najbardziej interesujących obiektów w części Starego Miasta – średniowiecznego
Klasztoru Franciszkanów. Jest on jednym z najwspanialszych i najbardziej spójnych
przykładów architektury gotyckiej i romańskiej w Dubrowniku. Czas wolny na indywidualne
zwiedzanie, zakup pamiątek i pamiątkowe zdjęcia. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ 6: 29.06.2019 sobota: Veprić - Split
Śniadanie, wyjazd do Veprić - jest to Sanktuarium w pobliżu miasta Makarska. Nawiedzenie
,,Chorwackiego Lourdes” na Riwierze Makarskiej – msza św. Sanktuarium to powstał 1908
roku. Jego projekt wzorowany był na grocie Matki Bożej w Lourdes - francuskie miejsce kultu
przypominają naturalne jaskinie, górujące nad sanktuarium wzgórza i przepływający tamtędy
strumień. Vepric zostało założone z inicjatywy biskupa Splitu Juraja Kinglet. Zgodnie z jego
wolą w sakntuarium spoczęło po śmierci jego ciało. W makarskiej świątyni podziwiać można
ustawiony w jaskini posąg Matki Boskiej i kaplicę.
Przejazd od Splitu, spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie miasta w którym doskonale
zachowały się historyczne centra miejskie jak: Pałac Dioklecjana, Brama Złota i Żelazna,
rynek centralny Świątynia Jupitera. ( obiekty zwiedzane z zewnątrz ). Czas wolny na
pamiątkowe zdjęcia i zakupy pamiątek. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7: 30.06.2019 niedziela: Dzień przeznaczony na wypoczynek
Śniadanie. Dzień przeznaczony na indywidualny wypoczynek na miejscowej plaży lub
indywidualne wypady po okolicy. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 8: 01.07.2019 poniedziałek: Dzień przeznaczony na wypoczynek
Śniadanie. Dzień przeznaczony na indywidualny wypoczynek na miejscowej plaży lub
indywidualne wypady po okolicy. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 9: 02.07.2019 Szybenik - Kalsdorf
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Szybenika – miasto położone w środkowej Dalmacji, gdzie zapoznamy się z
historią Katedry św. Jakuba, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Budowana przez kilku architektów
w XV i XVI w.łączy w sobie elementy stylów gotyckiego
i renesansowego. Jest nadzwyczajna dzięki architekturze (w całości jest zbudowana z kamienia, bez używania jakichkolwiek
innych materiałów) i 71 realistycznym płaskorzeźbom na apsydach. Następnie, przejazd do Austrii na nocleg i Obiadokolacje
DZIEŃ 10: 03.07.2019 Kalsdorf – Wiele
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do kraju przez Czechy. Msza sw. na trasie przejazdu na terenie kraju
Obiadokolacja na terenie Polski we własnym zakresie. Powrót w późnych godzinach wieczornych.

Cena Całkowita :

2540 zł. / os.

Przy zgłoszeniu do 17 marca 2019 zapłacisz tylko:

2390 zł. / os.

Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmuje i wszelkich informacji dotyczących wyjazdu udziela:
Ks. Proboszcz Jan Flisikowski w biurze Parafii lub telefonicznie: 730 530 100
oraz organizator wyjazdu Biuro Fides Tour nr Tel. 571 322 438; 517 460 748, e-mail:
fidestour.sk@gmail.com
Wpłat można dokonać w systemie ratalnym wg. wskazanego harmonogramu przy zastosowaniu rabatu !!!!
na nr rachunku bankowego jaki będzie zapisany w umowie-zgłoszeniu.
Pierwsza wpłata przy zgłoszeniu rezerwacji miejsc w wysokości 700 zł. od osoby
Druga wpłata
do dnia 15.05.2019 w wysokości 800 zł. od osoby
Trzecia wpłata do dnia 14.06.2019 w wysokości 890 zł. od osoby

CENA OBEJMUJE:
Przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, cafe-bar, DVD);
Zakwaterowanie: Austria 2 nocleg; Bośnia Hercegowina 7 noclegów ( hotele**/ ***( pokoje 2,3 os. oraz pokoje typu studio )
Wyżywienie: 9 śniadań, 8 obiadokolacji, ( cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji )
Opłaty za miejscowych przewodników
Opłaty turystyczne i wstępy: Dubrownik - klasztor Franciszkanów z najstarszą czynną apteką, Mostar - Dom Turecki,
Wodospady Kravica, Katedra św. Jakuba
Opiekę pilota na całej trasie, opiekę duchową kapłana. opłatę za zestaw słuchawkowy, opłatę klimatyczna,
Ubezpieczenie: NNW + KL i Assistanc oraz bagaż ( ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych i kosztów od
rezygnacji – wszelkie informacje w zakresie ubezpieczeń w biurze Fides Tour )
UWAGI:

- Program pielgrzymki jest ramowy i może ulec zmianom. Obejmuje msze św.
- Wymagane dokumenty na wyjazd obywateli polskich do Chorwacji – Bosni i Hercegowiny – dowód osobisty lub paszport
informacja potwierdzona na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski
- Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 550 zł. Wyjazd ma charakter grupowy – minimalna ilość uczestników 40 osób.

