
 

Medjugorje - Mostar - wodospady Kravica - Dubrownik - Szkodra - 

Kruje - Tirana - Budva - Kotor - Sveti Stefan - Bar - Ulcinj           

Dzień 1 

Zbiórka na lotnisku w Katowicach, odprawy i przelot do czarnogórskiej Podgoricy. Odprawy czarnogórskie, transfer do 

hotelu, nocleg (tego dnia wyjątkowo bez kolacji).  

Dzień 2 

Śniadanie, wyjazd do Bośni. Przyjazd do Mostaru, zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem: słynny Most Turecki 

odbudowany po ostatniej wojnie, ostrzelany kościół Franciszkański, meczet Mehmed-Paszy (wejście na minaret, 

panorama Mostaru), bazar w stylu orientalnym. Przejazd do Wodospadów Kravicy - możliwość kąpieli.  

Wieczorem przejazd do Medjugoria, Msza św., po niej zakwaterowanie, kolacja, nocleg.  

Dzień 3 

Wczesnym rankiem wejście na górę Križevac – nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Powrót na śniadanie, czas na odpoczynek. 

Potem przejazd i wejście na Górę Objawienia Podbrdo. Powrót do Medjugoria, czas na indywidualną refleksję, Msza św. 

Wieczorem kolacja i nocleg.  

Dzień 4 

Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Dubrownika, perły Dalmacji (południowej Chorwacji), zwiedzanie: mury miejskie, 

Brama Pile, kościół Franciszkański, kolumna Orlando, katedra, Pałac Sponza, Pałac Rektorów, spacer ulicą Stradun; 

dodatkowo w czasie wolnym możliwość rejsu na wyspę Lokrum lub spacer po murach lub wejście/wjazd na górę Srdj – 

panorama starego Dubrownika. Msza św. w Dubrowniku.  

W godzinach popołudniowych przekroczenie granicy czarnogórskiej, rejs przez Zatokę Kotorską i przejazd do hotelu na 

wybrzeżu czarnogórskim. Kolacja, nocleg. 

Dzień 5 

Śniadanie, zwiedzanie wybrzeża czarnogórskiego: Kotor (twierdza, Stare Miasto, katedra św. Trypuna, nadbrzeże, Msza 

św.). Budva: mury miejskie w Cytadelą oraz bramami: Morską i Lądową, katedra św. Jana, spacer po Starym Mieście. 

Przejazd przez Sveti Stefan: postój panoramiczny nad słynnym kurortem.  

Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

Dzień 6 

Po śniadaniu przejazd do Albanii: zwiedzanie Szkodry: Zamek Rosafa i ruiny katedry św. Stefana. Przejazd do Kruje, stromy 

wjazd i na końcu spacer do górującego nad miastem zamku słynnego z obrony głownego bohatera narodowego Albanii 

– Skandenberga. Przejazd do Tirany, krótkie zwiedzanie stolicy: Plac Skandenberga, Piramida Hodży, Parlament, meczet 

Ethem-Beja.  

Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.  

 

 

 

 

CENA: 2490 zł + 10 zł TFG 

 
 



Dzień 7  

Śniadanie, całodniowy wypoczynek na wybrzeżu czarnogórskim, możliwość skorzystania z kąpieli słonecznych i wodnych. 

Wieczorem kolacja. 

Dzień 8 

Śniadanie, przejazd do miasta Bar: wizyta w twierdzy Stary Bar, najstarsze drzewo oliwne świata. Krótki przejazd do 

Ulcinja: miasta na styku dwóch kultur z licznymi meczetami, spacer po dawnej twierdzy, czas wolny na orientalnym 

bazarze. Późnym popołudniem transfer na lotnisko, odprawy i przelot do Polski. Lądowanie w Warszawie o 21:00, a w 

Katowicach o 1:40. Zakończenie pielgrzymki do Medjugorie i Albanii.  

Cena pielgrzymki do Czarnogóry i Medjugorie zawiera: 

• przelot Katowice - Podgorica – Katowice z bagażem podręcznym (55x40x23 cm, max. 10 kg.), przejazdy w 

Bośni, Czarnogórze i Albanii klimatyzowanym autobusem, 

• 7 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami, 

• 7 śniadań i 6 kolacji, opiekę duchową i Msze św., opiekę pilota 

wycieczek, ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 10 00 

euro, NNW 15 000 zł). 

Cena nie zawiera: 

• ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (690 zł),  

• ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (20 kg - 390zł),  

• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

- 10 zł,  

• dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (110 zł / os. za lot w dwie strony),  

• dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, które musi być 

wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel oraz dobrowolnego ubezpieczenia od następstw 

chorób przewlekłych,  

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, lokalnych przewodników, opłat 

wjazdowych do miast,  opłat miejscowych i słuchawek systemu Tour Audio Guide - koszt 90 Euro,  

• napojów do kolacji.  

Uwagi: 

do wzięcia udziału w pielgrzymce do Medjugorie i Czarnogóry wystarczy dowód osobisty lub paszport, ceny w Bośni, 

Czarnogórze i Albanii są zbliżone do polskich, jedynie Dubrownik jest nieco droższy, z racji letniego terminu wycieczki 

do Czarnogóry i Medjugorie sugerujemy zabrać z sobą krem z wysokim filtrem oraz nakrycie głowy, podstawową 

walutą podczas pielgrzymki do Medjugoria są: w Chorwacji kuny (łatwo dostępne w polskich kantorach) a w Bośni 

marki wymienialne, w Polsce niedostępne, ale łatwo można je wymienić z np. Euro w lokalnych kantorach. W 

Czarnogórze walutą o oficjalną jest euro, natomiast w Albanii - leki (które również można łatwo wymienić, natomiast 

większość miejsc w trakcie naszej 1-dniowej wycieczki do Albanii przyjmuje również euro).   

 



Biuro Podróży Misja Travel, ul. Strzelecka 34/10, 61-846 Poznań tel.: +48 61 333 22 38, 
biuro@misjatravel.pl, www.misjatravel.pl, Facebook/MisjaTravel 


