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  PLITWICKIE JEZIORA - TROGIR - SPLIT - MEDJUGORJE - MOSTAR -            

                                           PODBRDO - DUBROWNIK  
 

               Termin:  05.10 – 11.10.2014 r.    Cena: 1.350 zł  
 

1.DZIEŃ:  

Zbiórka w godzinach wieczornych. Wyjazd w kierunku Medjugorie. 

Nocny przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię. 

2.DZIEŃ:  

Przyjazd do parku narodowego PLITWICKIE JEZIORA – znajduje się 

tutaj 16 kaskadowo położonych jezior, połączonych malowniczymi 

wodospadami. Przejazd do hotelu w okolice Zadaru. Czas wolny. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

3.DZIEŃ: 

Śniadanie. Przejazd do TROGIRU. Zwiedzanie: Pałac Cipiko, katedra 

św. Laurencjusza, ratusz, twierdza Kamerlengo. Przejazd do SPLITU.  

Zwiedzanie: Pałac Dioklecjana, katedra św. Dujama, fragmenty średnio-  

wiecznych murów obronnych oraz gotycki ratusz, promenada 

nadmorska. Przejazd do hotelu w MEDJUGORJE.Obiadokolacja. Nocleg. 

4.DZIEŃ: 
Śniadanie. Pobyt w MEDJUGORJE - Bośnia-Hercegowina (miejsce 

objawień Maryi). Udział w drodze krzyżowej na KRIZEVAC.   

Obiadokolacja, nocleg. 

5.DZIEŃ: 
Śniadanie. Rozważanie życia Jezusa i Maryi w tajemnicach różańca 
świętego na Górze Objawień PODBRDO. Przejazd do MOSTARU – 
zwiedzanie słynnego mostu na Neretwie, Domu Tureckiego i meczetu, 
wodospady Krawica, obiadokolacja. Modlitwa wieczorna w kościele, 
nocleg. 

6.DZIEŃ: 
Śniadanie, wyjazd do DUBROWNIKA – miasta nazywanego perłą 

Adriatyku. Następnie przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

7.DZIEŃ: 
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd do Polski w godzinach 

nocnych. Zakończenie pielgrzymki. 

 

ŚWIADCZENIA:  

 Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, WC, 
dvd),  

 Pilot – przewodnik, 
 Zakwaterowanie: 5 noclegów w pensjonatach**/***, pokoje 2-3 

osobowe  z łazienkami 
 Wyżywienie: 5 obiadokolacji + 5 śniadań 
 Ubezpieczenie: NNW (15.000 PLN) + KL (10.000 EURO) + bagaż 

(1.000 PLN) + CP (choroby przewlekłe) 
 

UWAGA:  

Na realizację programu obligatoryjnie należy posiadać 60 Euro. Kwota ta 

obejmuje bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem, 

opłaty turystyczne przy wjeździe do miast, taksy klimatyczne, opłaty za 

miejscowych przewodników. Cena nie obejmuje kosztów napojów do obiadokolacji.    

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.  

Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF” 

ul. Ozimska 38/2, 45-058 Opole 

tel. 077/ 454-08-82, 456-41-22, fax. 077/ 453-63-22 

www.alf.com.pl           e-mail: alf@alf.com.pl 

 

http://www.alf.com.pl/
mailto:alf@alf.com.pl
http://www.holidaycheck.pl/fullscreen-Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+pw+%C5%9Bw+Jakuba+Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+%C5%9Bw+Jakuba+w+Medjugorje-ch_ub-id_1157337662.html
http://www.holidaycheck.pl/fullscreen-Centrum+miasta+Medjugorie-ch_ub-id_1156601181.html

