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Wyjazd do Chorwacji w dniach 11-22.08.2021 r. 
 

 
I. PROGRAM WYJAZDU 
1. 11.08.2021 (środa), rozpoczęcie pod siedzibą KROSS ul. Leszno 46 o godz. 16.00.  
2. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację do miasteczka Trogir ( podróż to 
około 24 godziny). Na drogę do Chorwacji  i powrót należy zaopatrzyć się we własny 
prowiant. 
3. Od 12.08.2021 (czwartek) do 16.08.2021 (poniedziałek) pobyt w hotelu w Trogirze. 
Zapewnione są śniadania i obiadokolacje. Zwiedzanie Trogiru z przewodnikiem. Jest to miasto portowe położone 
na wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Starówka jest wpisana od 1997 r. na listę UNESCO. Zwarta, średniowieczna 
zabudowa Trogiru położona jest na wyspie. Wzdłuż portu znajduje się wysadzany palmami, szeroki bulwar, wokół 
którego skupia się wieczorne życie miasta. Znajdują się tam najważniejsze zabytki, ale też restauracje, bary i 
hotele. Nasz hotel  MEDENA*** położony jest 2 km od centrum - blisko plaży.  
 W dniu 16 .08.2021 po śniadaniu przejazd do Medjugorje. Zakwaterowanie w wiosce w pobliżu kościoła w 
pensjonacie. Możliwość plażowania i kąpieli w wodospadzie KRAVICA. Do dyspozycji pielgrzymów aneks 
kuchenny, noclegi z pościelą, wyżywienie dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja. 
5. Wyjazd z Medjugorje rano 21.08.2021 (sobota) po śniadaniu, przyjazd do Polski w 
południe, w niedzielę. 
II. KOSZT PIELGRZYMKI 2200 + 400 zł test PCR na covid19  -  obejmuje: 
1. Ubezpieczenie pielgrzymów od kosztów leczenia za granicą i NW, 
2. Dziewięć noclegów w pokojach dwu-trzy osobowych.  
3. Wyżywienie dwa posiłki dziennie (9 śniadań i 9 obiadokolacji) 
4. Przejazd autokarem marki zachodniej: lodówka, DVD, barek, wc. 
5. Opiekę duszpasterza i pilota, materiały informacyjne. 
III. INFORMACJE  PRAKTYCZNE 
 1. UBIÓR - należy zabrać ze sobą rzeczy wygodne. Strój na plażę ( hotel w Trogirze znajduję się 2 
km od centrum, blisko plaży), wygodne buty, peleryna, parasol, rzeczy osobiste, okulary 
przeciwsłoneczne, nakrycie głowy. 
 2. WYŻYWIENIE -  prowiant na drogę i kolacje,  własne lekarstwa. 
 3. WALUTA - kieszonkowe – kuny w czasie pobytu w Chorwacji i Euro na drobne zakupy w 
Medjugorje, 
 4. PAKOWANIE - mały bagaż podręczny do środka autobusu, pozostały bagaż do bagażników. 
 5. TŁUMACZENIE  nabożeństwo wieczorne w Medjugorje będzie tłumaczone symultanicznie, 
dlatego należy zaopatrzyć się w radyjka ze słuchawkami do odbioru fal FM lub zabrać słuchawki do 
telefonów komórkowych. 
IV. POBYT W MEDZIUGORJU - Pielgrzymi mogą uczestniczyć w stałych punktach życia parafii w: 
1.  Codziennym międzynarodowym nabożeństwie rozpoczynającym się o godz.18.00  modlitwą 
różańcową. Nabożeństwo wieczorne obejmuje: trzy części Różańca św., Mszę św., poświęcenie 
dewocjonaliów, modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, 
2.  Wspólne, grupowe, modlitewne wyjście na Podbrdo i Kriżevac,  
3.  Spotkaniach ze wspólnotami zawiązanymi w Medjugorje (np. Cenacolo, Wspólnota 
Błogosławieństw, itp.),  oo. Franciszkanami i widzącymi w miarę ich obecności w parafii, 
 
Kontakt i informacje:   Joanna Pietrzyk   538 388 705     mail:   biuro@renovis.org 
www.renovisbpt.pl 


