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Rekomendacja
Wielkopolskiej

Izby 
Turystycznej Koncesja nr  0173

CHORWACJA 

BRATYSŁAWA – MARIJA BISTRICA – PLITVICE – (SIBENIK) – MEDJUGORIE
-MOSTAR – DUBROWNIK -KRK -  SPLIT – TROGIR – LUDBREG

1 dzień Zbiórka uczestników o godz. 5.00 , przejazd do Bratysławy- spacer : stary ratusz, neoklasyczny Pałac 
Prymasowski, Starówka, Katedra św. Marcina, Pałac Grassalkovich - obecnie Pałac Prezydencki, a także 
nadbrzeża Dunaju. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.( ok. 700 km )

2 dzień Śniadanie. Przejazd do Chorwacji . Marija Bistrica - nawiedzenie sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej. 
Obiadokolacja i nocleg w rejonie Plivickich Jezior.( ok. 500 km)

3 dzień Śniadanie i  zwiedzanie Parku Narodowego Plitvickie Jeziora, gdzie na leśnych obszarach o długości 
ponad 8 km można podziwiać aż 16 turkusowych jezior położonych tarasowo, które łączą ze sobą 72 
wodospady. Obszar Parku zaliczany jest do Światowego Dziedzictwa Naturalnego. Przejazd na 
obiadokolacje i nocleg do Medjugorie  ( jeśli czas pozwoli przejazd  do Szibenika z piękną katedrą św. 
Jakuba i nadmorską promenadą ). ( ok. 380 km )

4 dzień Śniadanie, całodzienny pobyt w Medjugorie. ( Góra  Objawień Podbrdo, Różaniec , Oaza Pokoju, 
Spotkanie z Cenacolo, Góra Krizevac - Droga Krzyżowa pod krzyż z relikwią Krzyża Męki Pańskiej,  Msza
św.) Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień Śniadanie , przejazd do Mostaru: słynny Most Turecki odbudowany po ostatniej wojnie, ostrzelany kościół 
Franciszkański, meczet Mehmed-Paszy (wejście na minaret, panorama Mostaru), bazar w stylu 
orientalnym . Dalszy  przejazd na zwiedzanie średniowiecznego miasta Dubrownik - klejnotu Południowej 
Dalmacji, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pobyt w mieście łagodnego 
śródziemnomorskiego klimatu i przepięknych pejzaży. Powrót do Medjugorie na obiadokolacje i nocleg . 
( ok. 340 km )

6 dzień Śniadanie, przejazd na wypoczynek na Riwierę Makarską . Czas wolny na kąpiele słoneczne i morskie. 
Powrót do Medjugorie na obiadokolacje i nocleg ( ok. 110 km )

7 dzień Śniadanie. Przejazd na obiadokolację i  nocleg w okolicy Trogiru. Po drodze postój w Narodowym Parku 
rzeki Krk- spacer wśród rzek i jezior, wodospadów w pięknej scenerii północnej Dalmacji.( ok . 200 km )

8 dzień Śniadanie. Zwiedzanie  Trogiru -   ze  średniowiecznym ratuszem, katedrą św. Wawrzyńca  oraz  przejazd 
do Splitu - najwęższa ulica świata, pałac Dioklecjana z lochami, Złote Bramy Miejskie, świątynia Jupitera, 
katedra  ). Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu. ( ok. 120 km )

9 dzień Śniadanie i wyjazd w kierunku Ludbregu - Sanktuarium Krwi Chrystusa - Cudu Eucharystycznego. 
Obiadokolacja i  nocleg w okolicy. ( ok. 480 km )

10 dzień Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotna do kraju. 
Zakończenie pielgrzymki w godzinach nocnych. ( ok. 930 km )

ŚWIADCZENIA
 przejazd komfortowym autokarem (wc, bar, dvd, klimatyzacja),
 9 noclegów , pokoje 2,3- osobowe z łazienkami
 9 śniadań i 9 obiadokolacji ( napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne )
 ubezpieczenie KL + NNW (nie dotyczy chorób przewlekłych)
 opieka pilota bez prawa głosu w obiektach muzealnych

CENA: 2150,- zł  + ok 80 € na koszty programowe
TERMIN: 26.06.- 5.07.2017 
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