CHORWACJA+MEDJUGORJE

CENA
4750 zł

08.09.- 16.09.2022
Plitvice + Split + Medjugorje + Dubrovnik +
Mak arsk a + Padwa
Cena obejmuje:
- bilety lotnicze
- transport na lotnisk o
- transport: k omfortowy autok ar na terenie Chorwacji
- zak waterowanie w hotele 4 ****
- wyżywienie: śniadania i obiadok olacje
-pilot przewodnik
- usługę miejscowych przewodnik ów miejscowych
- wieczór folk lorystyczny
- ubezpieczenie NNW i KL

Program Pielgrzymki:
08.09.2022: Zbiórka uczestników, przejazd na lotnisko w BERLINIE, wylot o godz. 9.45, przylot do
Treviso o godz. 10.45, przejazd do PLITVIC, obiadokolacja, nocleg.
09.09.2022: Śniadanie, zwiedzanie PLITVICKICH JEZIOR, przejazd do SPLITU, obiadokolacja,
nocleg.
10.09.2022: Śniadanie, zwiedzanie m.in.: Stare Miasto z pozostałościami bram miejskich, Pałac
Dioklecjana - przykład rzymskiej architektury obronnej, Świątynia Jupitera, przejazd do MEDJUGORJE,
obiadokolacja i nocleg. www.hotel-villaregina.com
11.09.2022: Śniadanie, nawiedzenie miejsc objawień NMP, udział w uroczystościach , nawiedzenie
kościoła św. Jakuba. Przejazd na wzgórze KRIZEVAC, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
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12.09.2022: Śniadanie, przejazd do DUBROVNIKA - średniowieczne miasto „Perła Adriatyku”, m.in.:
Pałac Rektorów, Pałac Spoza, Klasztor Franciszkanów, Starówka, deptak Stradun, kościół św. Błażeja,
Wielka i Mała fontanna Onofria, panorama miasta i Adriatyku z murów miejskich, przejazd do
MAKARSKIEJ, obiadokolacja, nocleg.
13.09.2022: Śniadanie, czas wolny, odpoczynek, plażowanie, wieczór folklorystyczny z obiadokolacją, i
nocleg.
14.09.2022: Śniadanie, czas wolny, odpoczynek, plażowanie, obiadokolacja i nocleg.
15.09.2022: Śniadanie, przejazd do hotelu w ok. TREVISO , obiadokolacja, nocleg.
16.09.2022: Śniadanie, przejazd do PADWY ,zwiedzanie miasta z nawiedzeniem Bazyliki
Św. Antoinego. Wylot z Treviso o godz.21.00 , przylot do BERLINA o godz. 22.30, powrót na miejsce
zbiórki - zakończenie pielgrzymki.
Cena nie obejmuje:
Biletów wstępów i przewodników miejscowych ok. 50 Euro, napoi do obiadokolacji.
Możliwość korzystania z imprez fakultatywnych podczas pobytu na Makarskiej – rejs statkiem
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