
MEDJUGORJE 
 

 

30-06-2016  -  07-07-2016 
 

Cena: 450.00 PLN  + 130.00 EUR 

 

 

 

 

PROGRAM PIELGRZYMKI 

 

 

DZIEŃ 1: 

 

Msza Święta i poranny wyjazd pielgrzymów z 

Sanoka.   

 

Przejazd przez Słowację, Węgry (ulicami 

Budapesztu), Chorwację do Bośni 

i Hercegowiny. 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 2: 

 

Przyjazd do Medjugorje w godzinach porannych - zakwaterowanie i odpoczynek - 

obiadokolacja – zapoznanie się z Parafią i uczestnictwo w nabożeństwie wieczornym - 

nocleg. 

 

                      

2 lipca  -  Objawienie Matki Bożej dla Mirjany Soldo!!!  

 

DZIEŃ 3 - 6: 

 

• Codzienne wieczorne nabożeństwo międzynarodowe: Różaniec, Msza święta, modlitwa 

o  uzdrowienie duszy i ciała 

• Po Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu (wtorek i sobota), Adoracja Krzyża 

Świętego (piątek) 

• Wspólna Droga Krzyżowa na górę Kriźevac oraz na Górę Objawień- Podbrdo 

• Wyjazd nad wodospady w Kravicy i do Tihaliny (figura Matki Bożej Królowej Pokoju 

i Pojednania), oraz  

• Pobyt całodniowy i wypoczynkowy nad Morzem Adriatyckim – Riwiera Makarska 

• W miarę możliwości spotkania z Wizjonerami i Ojcami Franciszkanami 

 

 

 
Świadectwa nawróconych i uzdrowionych przez Miłosierdzie Boże 
 

 

 

DZIEŃ 7: 

 

Śniadanie - pakowanie bagaży - wyjazd z Medjugorje - Msza Święta w miejscowości Ludbreg 

- nawiedzenie Sanktuarium Krwi Chrystusa i miejsca Cudu Eucharystycznego. 

 



DZIEŃ 8: 

 

Przyjazd do Polski w godzinach porannych. 

 

 

obejmuje świadczenia, takie jak: 

 

• Opieka duszpasterska i opłata tłumacza w Medjugorje  

• Przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, barek, wc, video…) 

• Opieka pilota i przewodnika na całej trasie oraz materiały informacyjne 

• Ubezpieczenie KL i NNW 

• 5 śniadań i obiadokolacji 

• 5 noclegów w Medjugorje-Centrum: pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami 

w pensjonacie***. 

 

 

Kontakt i info: Kancelaria Parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku  

Mail: rafael.stellaemaris@interia.pl, strona internetowa:   rafael-stellaemaris.pl 

    

 

Wyjazd organizowany przez Biuro Pielgrzymkowe Rafael-STELLAE MARIS 

 

 

Organizator wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki pod numerem Z/57/2015 i 

posiadający gwarancję ubezpieczenia wystawiona przez Signal Idua ( Polskie Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A.) na kwotę 215.390 zl. o numerze M 205078. Beneficjentem gwarancji jest 

Marszalek Województwa Małopolskiego. 

 

Przy zgłoszeniu proszę podać pełne dane: imię i nazwisko, adres, telefon, nr paszportu lub 

dowodu osobistego oraz pesel. 

 

UWAGA!!!    Do wyjazdu wystarczy posiadanie ważnego dowodu osobistego 

 

 

 

mailto:rafael.stellaemaris@interia.pl


MEDJUGORJE - Jeziora Plitwickie 
 

 

30-06-2016  -  06-07-2016         
 

Cena: 450.00 PLN  + 150.00 EUR 

 

                                            

 

PROGRAM PIELGRZYMKI 

 

 

DZIEŃ 1: 

 

Msza Święta i poranny wyjazd pielgrzymów z Sanoka.  Przejazd przez Słowację, Węgry 

(ulicami Budapesztu), Chorwację do Bośni i Hercegowiny. 

 

 

DZIEŃ 2: 

 

Przyjazd do Medjugorje w godzinach porannych - zakwaterowanie i odpoczynek - 

obiadokolacja – zapoznanie się z Parafią i uczestnictwo w nabożeństwie wieczornym - 

nocleg. 

                       

 

2 lipca  -  Objawienie Matki Bożej dla Mirjany Soldo!!!  

 

 

DZIEŃ 3 - 5: 

 

• Codzienne wieczorne nabożeństwo międzynarodowe: Różaniec, Msza święta, modlitwa 

o  uzdrowienie duszy i ciała 

• Po Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu (wtorek i sobota), 

• Adoracja Krzyża Świętego (piątek) 

• Wspólna Droga Krzyżowa na górę Kriźevac oraz na Górę Objawień- Podbrdo 

• Wyjazd nad wodospady w Kravicy i do Tihaliny (figura Matki Bożej  

• Królowej Pokoju i Pojednania), oraz  

• Pobyt całodniowy i wypoczynkowy nad Morzem Adriatyckim – Riwiera Makarska 

• W miarę możliwości spotkania z Wizjonerami i Ojcami Franciszkanami 

 

 
Świadectwa nawróconych i uzdrowionych przez Miłosierdzie Boże 
 

 

DZIEŃ 6: 

 

Msza Święta. Śniadanie - wyjazd z Medjugorje. Jeziora Plitwickie- zwiedzanie rezerwatu 

przepięknych jezior i wodospadów. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

 

 

DZIEŃ 7: 

 

Msza Święta w miejscowości Ludbreg - nawiedzenie Sanktuarium Krwi Chrystusa i  miejsca 

Cudu Eucharystycznego. Śniadanie. Powrót do Polski w godzinach wieczornych. 

 

 



Cena obejmuje świadczenia, takie jak: 

 

• Opieka duszpasterska i opłata tłumacza w Medjugorje oraz bilety wstępu do Parku 

Narodowego Jezior Plitwickich 

• Przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, barek, wc, video…) 

• Opieka pilota i przewodnika na całej trasie oraz materiały informacyjne 

• Ubezpieczenie KL i NNW 

• 5 śniadań i obiadokolacji 

• 4 noclegów w Medjugorje-Centrum: pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami 

w pensjonacie*** oraz 1 nocleg w Ludbregu - hotel***. 

 

Kontakt i info: Kancelaria Parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku  

 

Mail: rafael.stellaemaris@interia.pl, strona internetowa:   rafael-stellaemaris.pl 

 

     

Wyjazd organizowany przez Biuro Pielgrzymkowe Rafael-STELLAE MARIS 

 

Organizator wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki pod numerem Z/57/2015 i 

posiadający gwarancję ubezpieczenia wystawiona przez Signal Idua ( Polskie Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A.) na kwotę 215.390 zl. o numerze M 205078. Beneficjentem gwarancji jest 

Marszalek Województwa Małopolskiego. 

 

Przy zgłoszeniu proszę podać pełne dane: imię i nazwisko, adres, telefon, nr paszportu lub 

dowodu osobistego oraz pesel. 

 

UWAGA!!!    Do wyjazdu wystarczy posiadanie ważnego dowodu osobistego 

 

Park Narodowy Jezior Plitwickich (chor. Nacionalni Park Plitvička jezera) – park 

narodowy w Chorwacji, położony w środkowej części kraju ok. 140 kilometrów od Zagrzebia niedaleko 

wschodniej granicy z Bośnią i Hercegowiną; założony w 1949 roku. Jego największą atrakcją jest 16 

jezior krasowych połączonych ze sobą licznymi wodospadami. 

 

 

 

mailto:rafael.stellaemaris@interia.pl


 
 

Jeziora leżą w południowej części gór Mała Kapela, wchodzących w skład Gór Dynarskich. 

 

Kompleks Jezior Plitwickich tworzą dwa zespoły połączonych kaskadowo jezior – tzw. Górne Jeziora 

(chorw. Gornja jezera) i Dolne Jeziora (chorw. Donja jezera). Jeziora zasilane są systemem wód 

powierzchniowych, wśród których wyróżniają się potoki Crna rijeka i Bijela rijeka. Jeziora oddzielone są 

od siebie trawertynowymi groblami, na których tworzą się wodospady, których naliczono tutaj ponad 

90. Długość wszystkich jezior wynosi łącznie 8,2 km, a ich łączna powierzchnia – ok. 200 hektarów. 

 

W skład Górnych Jezior wchodzą kolejno: Prošćansko jezero, Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Veliko 

jezero, Malo jezero, Vir, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Burgeti i Kozjak. Jezioro Kozjak jest 

największym ze wszystkich jezior: ma powierzchnię 80 hektarów i jest głębokie na 49,5 m. W skład 

Dolnych Jezior wchodzą: Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića Brod usytuowane kolejno w 

głębokiej i wąskiej kanionowatej dolinie. Potok Plitvica, dopływający po powierzchni otaczającej 

Plitwickie Jeziora wierzchowiny w rejon najniższego z jezior, spada w głąb doliny wysokim na 78 m 

Wielkim Wodospadem (chorw. Veliki slap). Jest to największy wodospad Chorwacji. Wody Plitvicy i 

systemu Jezior Plitwickich łączą się w wysokiej na blisko 25 m kaskadzie Sastavci (chorw. slapište 

Sastavci), poniżej której dają początek rzece Korana. Różnica wysokości pomiędzy taflą pierwszego 

jeziora (Prošćansko jezero, 636 m n.p.m.) a początkiem rzeki Korany (480 m n.p.m.) wynosi 156 m. 

 

Na terenie Parku znajdują się również jaskinie. Największe z nich to Supljara o długości 70 

metrów i Golubinjaca o długości 160 metrów. 

 

   
 

  


