
 

                                                      Sanktuarium Świętego Józefa 

Pl.  Św. Józefa 7  62-800 Kalisz 
tel. 62 757 58 22 

organizuje i zaprasza na 
 

 
Termin:  18-25 Lipiec 2015 r. 

 
Dzień 1: Polska  -  BUDAPESZT 
O ustalonej godzinie (bardzo wcześnie rano), spotykamy się na wyznaczonym parkingu, skąd nastąpi 
wyjazd w kierunku granicy polskiej. Przejazd przez Czechy, Słowację w kierunku Węgier. W godzinach 
popołudniowych dotrzemy do Budapesztu - miasta zaliczanego do grona najpiękniejszych stolic świata. 
Krótkie zwiedzanie miasta. Wyjazd na Wzgórze Gellerta – skąd roztacza się przepiękna panorama miasta. 
Po zakończonym zwiedzaniu udamy się na nocleg do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
Nocleg.  
 

Dzień 2: ZAGRZEB 
Rano, po śniadaniu wyruszymy w dalszą drogę w kierunku Chorwacji. W godzinach południowych dotrzemy 
do Zagrzebia – stolicy Chorwacji. Krótkie zwiedzanie miasta: zobaczymy m.in. słynną Katedrę Św. 
Stefana. Msza Św. Zobaczymy także Dolny i Górny Grad. Po zakończonym zwiedzaniu przejedziemy do 
hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 3:    SPLIT,  TROGIR 
Rano śniadanie w hotelu. Następnie przejedziemy do Splitu – miasta o bogatej historii z najbardziej 
znanym Pałacem Dioklecjana objętego patronatem UNESCO i będącego jednym z najlepiej zachowanych 
budowli rzymskich. Zobaczymy ratusz z XV wieku oraz katedrę. Dalej przejedziemy do opodal leżącego 
Trogiru, zwanego „Chorwacką Wenecją”, któremu niepowtarzalny charakter nadają gotyckie domy 
i renesansowe pałace z najbardziej charakterystyczną katedra św. Wawrzyńca. Po zakończonym zwiedzaniu 
przejedziemy na obiadokolację i nocleg do hotelu. 
 

Dzień 4:    MEDJUGORJE 
Rano, po śniadaniu wyjazd do Bośni i Hercegoviny do Medjugorje – miejsca licznych pielgrzymek, 
słynącego z objawień Maryjnych.  Droga Krzyżowa i wyjście na górę Križevac. Msza Św. Czas wolny na 
prywatną modlitwę. Obiadokolacja i nocleg w kwaterach prywatnych w Medjugorje. 
 



Dzień 5: DUBROVNIK 
Rano, po śniadaniu powrócimy do Chorwacji i udamy się do Dubrownika, zwanego „Perłą Adriatyku”. 
Miasto zostało uznane za zabytek światowego dziedzictwa kulturowego. Zobaczymy klasztor 
Franciszkanów, Pałac Rektorów, klasztor Dominikanów oraz mury obronne i baszty, twierdze oraz wieże 
zegarowe. Zobaczymy również największa atrakcję, mury obronne, którymi można obejść niemal całe 
miasto. Wieczorem przejedziemy na obiadokolację i nocleg do hotelu. 
 
Dzień 6:     WYPOCZYNEK   (lub REJS dla chętnych) 
Rano, po śniadaniu czas poświęcony na plażowanie i wypoczynek.  Dla chętnych możliwość wyjazdu na 
wycieczkę (dodatkowo płatną) statkiem wokół ARCHIPELAGU WYSPY KORCULA. Popołudniu powrót do 
hotelu, czas wolny, nocleg.  
 
Dzień 7: PLITVICE 
Rano, po śniadaniu wyruszymy w drogę powrotną do Polski.  Po drodze, w godzinach popołudniowych, 
dotrzemy do Parku Narodowego w Plitwicach - jednego z największych i najstarszych w Chorwacji, 
wpisanego na listę światowego dziedzictwa naturalnego, chronionego przez UNESCO. W parku, na długości 
ponad 8 km znajduje się 16 turkusowych jezior położonych tarasowo i połączonych ze sobą niezliczoną 
ilością wodospadów. Spacer. Następnie wyruszymy w dalszą drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd 
autokarem. 
 
Dzień 8: Polska 
Powrót do Polski w godzinach popołudniowych. 
 

 

Cena:  1690 zł/osoby 
 

 
ŚWIADCZENIA: 
 

 PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM  (klimatyzacja,  barek,  dvd,  wc,  rozkładane fotele); 

 6 NOCLEGÓW W HOTELACH **/***  (w tym jedna noc w kwaterach prywatnych w Medjugorje); 
 WYŻYWIENIE 2 RAZY DZIENNIE:  6 śniadań, 6 obiadokolacji; 
 UBEZPIECZENIE NNW + KL; 
 OPIEKA DOŚWIADCZONEGO PILOTA; 
 PROGRAM W CZASIE PIELGRZYMKI; 

 PODATEK VAT. 
 

Cena nie zawiera:  biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz obowiązkowych przewodników 

lokalnych – koszt około 55 euro/osoby (płatny u pilota w autokarze);  napoi do obiadokolacji. 
 

 

 

 

 

 

 
  

B.P. ORLANDO PIELGRZYMKI ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH ZABYTKÓW. 

 
PROSIMY O ZABRANIE WAŻNEGO PASZPORTU! 

 


