
 

 

 

 

 

 

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE 

 

 04.09 - 12.09.2017 Podwyższenie Krzyża św. 
 

 
Medjugorje -  miejsce codziennych  objawień  Matki Bożej 

 

Koszt pielgrzymki 

bez nocnych przejazdów:  600zł +  180 Euro  (noclegi w 

Medjugorje) 
. 

 

UWAGA! Po dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma jako potwierdzenie program 

pielgrzymki.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce nie można otrzymać 

zwrotu wpłaty- na swoje miejsce należy znaleźć osobę zastępczą. Dokonanie wpłaty jest 

równoznaczne z przyjęciem do wiadomości ww. punktu , co będzie uwzględnione w 

przypadku postępowania prawnego. Rachunek VAT można otrzymać jedynie w czasie 

trwania pielgrzymki. W późniejszym terminie nie jest to możliwe. 

 

 

 

                                 Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

HALINA  OSMAN 

ul.1-go Maja 18 ; 41-706 Ruda Śląska;  

Tel. 32/2422390 w godz. 12.00- 14.00 

Tel./fax.: 32/ 2426833, 

 w godz.17.00- 22.00 

Tel.kom  668 787 424,  601471527   przez cały dzień 

 
 

 
 

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne 
 

”Halina” 
ul. 1 Maja 18 ; 41-706  Ruda Śląska ; Poland 

tel./ 0048 32) 2422390  tel/fax,032/ 2426833  

 kom. 601471527, 668 787 424 

e-mail : bpt_halina@poczta.onet.pl 

biuro@halina.com.pl 

www.halina.com.pl 

Wpis do rejestru  organizatorów turystyki   0057 
KONTO BANKOWE: GETIN NOBILE  BANK  SA  O K-CE 

            58 1560 1108 0000 9060 0011 9716 

  

mailto:bpt_halina@poczta.onet.pl
mailto:biuro@halina.com.pl
http://www.halina.com.pl/


Trasa: 

Polska- Czechy-Słowacja-- Austria- Słowenia- Chorwacja   

 

Uwagi praktyczne: 

Należy zabrać ze sobą latarkę, małą poduszkę, koc ( potrzebny tylko w autobusie ), małe składane 

krzesełko, suchy prowiant. Warto zabrać 100 koron czeskich; w Medjugorje kupujemy za euro, 

 dolary i złotówki. 

 

UWAGA!  należy zabrać małe radio UKF ze słuchawkami, o częstotliwości odbierania 86-108 Mhz., 

                   ponieważ Msza św. tłumaczona jest w j. polskim 

 

Program pielgrzymki: 

1 dzień: 

 Zbiórka o godz.. 4,15 w Olsztynie na stacji paliw STATOIL ul ŚLIWY . Wyjazd do  Katowic- 

zbiórka Katowice  12,00  ul Kopernika 12 .  Msza św o godz 12,30 w kościele Piotra i Pawła na 

 ul Mikołowskiej 32, następnie   przejazd   do  Czech ( kolacja we własnym zakresie), nocleg. 

 ( kolacja we własnym zakresie). 

 

2 dzień: 

 Śniadanie we własnym zakresie. Wyjazd  do  Medjugorie o godz 4,00 Msza św.  na trasie. Przyjazd 

do Medjugorje wieczorem  zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg . 

.   

W pozostałe dni: 

             codzienny wspólny różaniec, wieczorna Msza Św. i nabożeństwo międzynarodowe, Adoracja  

• wspólna Droga Krzyżowa na Kriżevac 

• wspólne wejście na Podbrdo (górę zjawień ) 

• w miarę możliwości spotkanie z Widzącymi  i ojcami fanciszkanami  

•  w jednym dniu wyjazd nad Adriatyk- Msza św w Vepirić (Makarskim Lourtdes) (należy 

zabrać stroje, olejki, kapelusze, tenisówki do wody i aparaty  fot.) 

 

8 dzień 

Po Mszy Św Sniadanie.  wyjazd na  nocleg do Czech. 

9 dzień. 

Śniadanie ,Msza św i przejazd  do kraju. 

 

UWAGA! Na karcie wpłaty w miejscu na korespondencję należy podać: 

1. Datę urodzenia 

2. Serię i numer paszportu, data ważności paszportu 

3. Dokładny adres z kodem pocztowym i numerem telefonu 

4. Termin pielgrzymki 

 

ŚWIADCZENIA : 

 

❖ Transport autobusem turystycznym (barek, video) 

❖  8 x   noclegów w kwaterach prywatnych w pokojach 2, 3, 4  

❖  7 x  śniadania kontynentalne i  6 x obiadokolacja. 

❖ Ubezpieczenie KL, NW i OC  

❖ Opieka duchowa kapłana 

❖ Opieka pilota  

  

CENA NIE ZAWIERA :  

Ubezpieczenia  od  następstw  chorób przewlekłych – należy  dodatkowo się ubezpieczyć..  

 


