
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. dzień  

 

 4:45   Zbiórka – skrzyżowanie ul. Łukowskiej i Marii Rodziewiczówny – około 100 m od 
Sanktuarium M.B. Ostrobramskiej, ul. Ostrobramska 72 w Warszawie                                                                                                     

5:15  zbiórka na Dw. Zachodnim pętla autobusowa 182 

 Msza św. – po trasie 
 Przyjazd na nocleg w godzinach wieczornych – Węgry 

 Tego dnia wyżywienie we własnym zakresie 

  
 2. dzień    

 Śniadanie, wyjazd z hotelu. Msza św. 
 Przyjazd do Medziugorja w godzinach wieczornych, obiadokolacja, zakwaterowanie. 

Pobyt w Medziugorju: 3 – 8 dni -Festiwal Młodych 

 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje, codzienny blok modlitewny w kościele  

św. Jakuba (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, poświęcenie 
dewocjonaliów, w niektóre dni Adoracja Najświętszego Sakramentu), wejście  
na Górę Objawień i na Górę Kriżevac - Droga Krzyżowa, nawiedzenie kościoła w Tihalinie,  i 

wodospadów Kravica (wstęp 5 euro) 

 

9 dzień     

 Śniadanie, wyjazd do chorwackiego Lourdes – Msza św.,  pobyt nad Morzem Adriatyckim 
(Makarska),   

 Przyjazd na nocleg – Chorwacja, zakwaterowanie, obiadokolacja. 
10 dzień    

         Śniadanie, Msza św., pobyt nad Morzem Adriatyckim , obiadokolacja, nocleg. 

11 dzień    

 Śniadanie, Msza św.,  

 Nawiedzenie Sanktuarium Najświętszej Krwi Chrystusa w Ludbregu (miejsce  
Cudu Eucharystycznego z 1411 r.). 

  Przyjazd na nocleg  zakwaterowanie, obiadokolacja. 
 

12 dzień 

 Śniadanie, wyjazd do Polski, Msza św. na trasie przejazdu. 

 Powrót do Warszawy w godzinach nocnych  

ŚWIADCZENIA: 

- opieka duszpasterza i pilota  

- przejazd klimatyzowanym autokarem, opłaty parkingowe; 

- noclegi w hotelach lub pensjonatach, w pokojach 2,3,4 - os. z łazienkami;  

- wyżywienie zgodnie z programem, ubezpieczenie zdrowotne NW i KL- wliczone w cenę za wyjątkiem osób z 

chorobami przewlekłymi. ( dodatkowy koszt około 10 zł dziennie w zależności od kursu euro i sumy 

ubezpieczenia). Definicja: leczenie/przyjmowanie leków  w przeciągu 5 lat stale lub z przerwami. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu z przyczyn niezależnych.     

INFORMACJE  PRAKTYCZNE:  
Należy zabrać dowód osobisty lub paszport (ważny co najmniej trzy miesiące), godny strój  
na Mszę św., różaniec, małe radio lub telefon komórkowy ze słuchawkami do odbioru fal  
92,7 FM, wygodne obuwie (w tym gumowe do kąpieli w morzu), strój kąpielowy, ręcznik na plaże, nakrycie głowy.  
GABRIEL MIR Monika Zawadzka ul. Derkaczy 69 m 2 04-963 Warszawa NIP:  113-217-45-88 
Konto Złotówkowe  Bank Pekao SA.SWIFT: PKOPPLPW  PL 85 1240 1095 1111 0010 8604 7909 

 

. 

 

Gabriel Mir Pielgrzymki 

  ,,Gdybyś wiedział jak bardzo  

Cię kocham płakałbyś z radości" 

Miejsce  Medjugorje      Termin  29.07-10.08. 2020r     Cena - 610zł + 310euro                                        

Biuro Gabriel Mir posiada:   
Gwarancję Ubezpieczeniową na kwotę 322620,00PLN nr: M 516708 
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych  

nr : 1954 i odprowadza składki do TFG 

  Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne  tel. 506-166-343, 513-599-323, 505-865-543,   www.gabrielmir.pl,  e-mail: gabrielmir@gabrielmir.pl 


